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في التعرف على أحوال املُجتمع، نظرا لما تثريه  ة النوازل الفقهيةميإلَى أه )1(الدراسات تشري     
   .فاعل مختلف مكوناته وفعالياتهمن أسئلة تتعلَّق بت

                                                 
وائف واملرابطني من خالل نوازل ابن جوانب من املُجتمع األندلسي خالل عصري الطّأمحد بن عبود ومصطفى بنسباع،  )1(

أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقـائع  أمحد اليوسفي شعيب، . 2/  1994، 7: ، مجلّة كلِّية اآلداب، تطوان، عاحلاج
. 388ـ   382/ ت .، األندلسن قرون من التقلُّبات والعطاءات، د)نوازل ابن احلاج القرطبِي نموذجا ( ة األندلسية التجرب

، محاضرات ندوة اإلمام مالك إمـام دار اهلجـرة، وزارة   فتاوى النوازل في القضاء املالكي املغربِياأللغي رضا اهللا إيراهيم، 
دور املصادر الدفينـة فـي   إبراهيم القادري بوتشيش، . 187ـ   186/  3، 1980س، األوقاف والشؤون اإلسالمية، فا

، ضمن تاريخ الغرب اإلسالمي قراءة جديدة في بعـض قضـايا املُجتمـع    كشف اجلوانب احلضارية املنسية للمدينة املغربية
، سلسـلة  أوائل اإلفتاء واملفتني باملغرب بنشريفة محمد،. 124/  1994شر، بريوت، باعة والنليعة للطِّواحلضارة، دار الطّ

كُتب النوازل بوبة مجانِي، . 33/  1995ية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ، منشورات كل1ِّ: التاريخ وأدب النوازل، ط
ـ   لبلـدان املغاربيـة عـرب    ، مجلة التغيرات اإلجتماعية في اواألحكام مصدر للتاريخ اإلجتماعي ـ العصر الزيانِي نموذجا 

بونابِي الطّاهر، . 149/  2001العصور، منشورات مخرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
ة لّ، مجأهمية املخطوطات املناقبية في كتابة التاريخ اإلجتماعي والثّقافي والفكري للمغرب اإلسالمي في خالل العصر الوسيط

التغيرات اإلجتماعية في البلدان املغاربية عرب العصور، منشورات مخرب الدراسات التارخيية والفلسـفية، جامعـة منتـوري،    
، اجلمعيـة  دراسات تارخيية مهداة للفقيد محمد زنبري: التاريخ وأدب النوازل. 112ـ   111/  2001قسنطينة، اجلزائر، 

 1995محمد املنصور ومحمد املغراوي، منشورات كلِّية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، : تنسيق املغربية للبحث التارخيي،
، 29: ة البحث العلمـي، ع ، مجلّقيمة فقه النوازل التارخييةمسمانِي عبد العزيز خلوق، التِّ. 93ـ   87ـ   33ـ   13/ 

، محاضرات ندوة إلسالمي وموسوعته الكربى معيار الونشريسياملذهب املالكي في الغرب احجي محمد، . 75/  1979
كتب الفتـاوى  سعد غراب، . 132/  3، 1980اإلمام مالك إمام دار اهلجرة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فاس، 

كتب الفقه محسن،  العابد. 66/  1978، تونس، 10: ، الكراسات التونسية، عنوازل البرزلي: وقيمتها اإلجتماعية، مثال
ـ  36/  1977، تونس، 15: ، مجلّة العلم والتعليم، عوالفتاوى وأهميتها في الدراسات اإلجتماعية والتارخيية واإلقتصادية

، محاضرات ندوة اإلمام مالك إمام نظرات في الفتيا وبعض أعالمها في املغرب على مذهب اإلمام مالكالعدوي أمحد، . 47
حول بعض القضايا مبارك رضوان، . 170ـ   167/  3، 1980جرة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فاس، دار اهل

، منشـورات كليـة   1: ، سلسلة التاريخ وأدب النوازل، طاملذهبية والعقيدية في العصر املرابطي من خالل فتاوى ابن رشد
أحباث في تاريخ الغرب اإلسالمي : النوازل الفقهية واملُجتمعمد فتحة، مح. 71/  1995اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 

. 20ـ  19/  1999، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء، )م 15ـ  12/ هـ 9إلَى  6من القرن ( 
، 175: ، عيتانِي، الكراسـات التونسـية  ولد السعد، الفتاوى الفقهية والتاريخ اإلقتصادي واإلجتماعي املورمحمد املُختار 

1996  /14.   
, STVDIA ISLAMICA, Paris, EN LISANT LES NAWAZIL MAZOUNAJacques Berque,  -

 , Edit Max Besson, Paris / 67.Esquisse d'une histoire du droit Musulman1985 / 31. J.Chacht, 
ure juridique et l'évolution du Malikisme en La littératMohamed El Mokhtar Ould Bah, 

, FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, TUNIS, 1981 / 117. Mauritanie
: Une petite ville une longue histoire, Socètè Nationale MazounaMoulay BELHAMISSI, 

d'Edition et de diffusion, Alger, 1981 / 37.     
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 ،)3(عامـل األكـادميي  ، والت)2(وظيف التارخييوالت ،)1(ت تتأرجح بني اإلستعمال الفقهيظلَّو     
  .النوع من املصادر فائدة هذاأقصى  )4(هاوبعض نص النوازلي،لل

                                                 
، دراسـة  املختصر الفقهي البن عرفة الورغَمي، )م 1401/ هـ 803( عرفة محمد بن محمد بن حماد الورغَمي  ابن )1(

أبو عمرو جمـال الـدين   . 2003، دار املدار اإلسالمي، ليبيا، 1: سعيد سالم فنندي وحسن مسعود الطّوير، ط: وتحقيق
: ، تحقيقجامع األمهات مختصر ابن احلاجب الفرعي، )م 1248/ هـ 646ت ( عثمان بن عمر بن أبِي بكر بن احلاجب 

خليل ابن إسحاق . 2004، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: أبِي الفضل بدر العمرانِي الطّنجي، ط
ـ  ، )م 1365/ هـ 767ت ( اجلندي  ، 1: زقُّـور، ط  أحسن: ، تحقيقالتوضيح على جامع األمهات ـ كتاب الطّهارة 

  .2007دار ابن حزم للطباعة والنشر، بريوت، 
املادة املصدرية في الكشف عن العديد من « : دلَّلت بعض الدراسات على هذا التوظيف، على أنَّ هذا النوع من املصادر )2(

            .147/ س .بوبة مجانِي، م: أنظر. »اجلوانب اإلجتماعية واإلقتصادية والنظم 
وباعتبارنا منشغلني بالتاريخ ولسنا فقهاء، فلن نقوم بِمناقشة األحكام التي استنبطها وأصدرها املفتون « : ليضيف بعضها     

حول النصني، ألنَّ ما يهمنا بالدرجة األولَى هو إبراز أهمية هذين النصني في الكشف عن جوانب من التاريخ اإلقتصـادي  
جوانب من املُجتمع األندلسي خـالل عصـري   محمد بن عبود ومصطفى بنسباع، : أنظر. »ي لألندلس املُرابطة واإلجتماع

  / . 1994، اململكة املغربية، 7: ، مجلة كلية اآلداب تطوان، عالطوائف واملرابطني من خالل نوازل ابن احلاج
اإلقتصادية والتارخيية والعمرانية، وحتى العسكرية والسياسية، قلَّما سجلٌ شامل لسائر مناحي احلياة اإلجتماعية و« : وهي     

  .190/  3س، .األلغي، م: أنظر. »نجدها في غريها من املظان األخرى 
     اسع والعاش« : ثُمي الفتاوى ومسائل الفقه وفروعه خالل القرن الثَّامن والترة فر للهجرة، لو أمكن استقراء املؤلَّفات املُحر

حسن حسين عبد : أنظر. »باألقطار املغربية ـ تونس واجلزائر واملغرب ـ لتيسر استخراج ما ال يحصى من مسائل التاريخ   
للهجرة من خالل كتاب فتاوى  6و  5جوانب من احلياة الفكرية واإلجتماعية واإلقتصادية بإفريقية يف أواخر القرن الوهاب، 

  . 13/  1978، تونس، 23: ، مجلّة العلم والتعليم، عملازريعبد احلميد الصائغ وا

وباجلملة فاحلقائق التي تقوم عليها نظريات ابن خلدون حول التاريخ والعمران البشري، هي في واقع أمرهـا حقـائق        
ي نظرية ابن خلدون السياسية ضمن األصول اإلسالمية فجب هاملتون، : أنظر. وقواعد توصل إليها عمليا كل الفقهاء السنيني

    . 219/  1964إحسان عباس، دار العلم للماليني، بريوت، : ، ترجمةدراسات في حضارة اإلسالم
تعامل بعض املؤرخني تعامالً أكادمييا دون عقدة في توظيف النص النوازلي كوثائق لغوية ـ خربية، في استقراء أحـوال    )3(

تاريخ إفريقية فـي العهـد   روبري برونشفيك، : أنظر. التنويه على اإلحتراس من املعطيات التارخيية الواردة فيها املُجتمع، مع
 2، 1988، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: حمادي الساحلي، ط: ، ترجمةم15إلَى نِهاية القرن  13احلفصي من القرن 

حمادي الساحلي، : ، ترجمةم12إلَى  10جية في عهد بنِي مرين من القرن الدولة الصنهااهلادي روجي إدريس، . 401/ 
   .  26/  1982، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: ط

حوار مع بعض العادات والتقاليد، من أجل إدخال بعض األعراف في حظرية « : يتربر وصف هذا النوع من املصادر بأنه )4(
        . 78/  2003، اململكة املغربية، 20: ، مجلة األكادميية، عالفقه واملُجتمعرحمة بورقيبة،  :أنظر. »الفقه اإلسالمي 

أبعد من أن ترتجى منه فائدة في دراسة احليـاة  « : قولهب، ) J.sauvaget( واستشهد سعد غراب بِموقف سوفاجي      
 .     66/ س .سعد غُراب، م: أنظر. »اإلجتماعية 
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إنَّ قلّة اإلعتماد على هذه «  :ح بقولهاسبب هذا التأرج )1(وقد أوضحت إحدى الدراسات     
صوص فالني البحث التي الغالب إلَارخيي يعود فعوبات الكثرية التى الصي ي تواجه الباحثني، والت

عة تقتضي القيام بِا جعلُتي أداة غري طيوازلص النلنجلملة من اإلجراءات القَبية التـ ي ت ى هدف إلَ
ص كمادة إخبارية، وتإعداد النبغة الفقهية التىجريده من الصالقيام بذلك،  بعد ي تطبعه، لكن حت

عوبة بِفإنستعمال، بـل املالحـظ أنَّ   مكان القول بأنَّ هذه املادة قد أصبحت صافية لاله من الص
      .»ي طرح مشاكل منهجية ها تستمر فرفقة بِنصوص النوازل والفتاوى املُ

على أنَّ السلطة السياسـية بـالغرب اإلسـالمي     )2(املصادر التارخيية واألحباثومع تأكيد      
جهـة  مـن   إلسالماستحكمت بقُوة العصبية من جهة، وبأرضية إصالحية تستمد عناصرها من ا

  .)3(»قيمني على ممارستها واحترامها «  :قهاءثانية، على اعتبار الفُ
     ي خن فياسية واملُجتمع، تكملطة السة السفإنَّ العالقة اجلدلية بني حركيـي   الفقيـه  رةباملُفت

ي املُجتمع تطبيقًالناألحـوال  فال« : اوتنفيذً اظرية املنقولة إلَى مواقع العمل ف ي يستعرضفقيه املُفت
حاول أن يستخرج منها عناصر التويمي يقدركيبة التمائل، أو يقدا ها بنفسه للسها للقاضي عالج

  .)4(»النزاع  لداعِوحسما ناجِحا للمشاكل، وقطعا لدابر الشكوى، 
       

  
  

                                                 
)1( د فتحة، مم19/ س .حم . 
، 1: مصطفى شيخ مصـطفى، ط : ، اعتنى بهاملقدمة، )م 1405/ هـ 808ت ( ابن خلدون عبد الرمحن بن محمد  )2(

ـ  اجلابري محمد عابد، . 148/  2005مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت،  ، العقل السياسي العربِي ـ محدداته وتجلياته 
الزركشي أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن اللؤلؤ، . 215/  1991افي العربِي، بريوت، الدار البيضاء، ، املركز الثق2: ط

املعرفة صبور محمد، . 19ـ  17/ ت .ماضور محمد، املكتبة العتيقة، تونس، د: ، تحقيقتاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية
ـ والسلطة في املُجتمع العربِي ـ األكادم  /  1992، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1: ، طيون العرب والسلطة 

قراءة في نشأة علم أصول الفقه ومقاصـد  : الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية في اإلسالمالصغري عبد املَجيد، . 72
، املركز الثقافي العربِي، 2: ، طمفهوم الدولة العروي عبد اهللا،. 8/  1994، دار املنتخب العربِي، بريوت، 1: ، طالشريعة

 .      104/  1983الدار البيضاء، 
  . 27/ س .محمد فتحة، م )3(
  .  132/  3س، .األلغي، م )4(



 د 
 

 على اختالف أشـكاله املنهجيـة،   ،ن النص النوازليعبر عوبالنظر إلَى أهمية هذا الشكل املُ     
ـ  إلَأدركنا  زكرياء يحي بن موسى بـن   القاضي أيب اعتماد الفقيه ى حد ما ـ في قسم الدراسة 

« : من خالل مصنفه املوسوم بـ، )م 1478/ هـ 883ت ( عيسى بن يحي املغيلي املازونِي 
رعية وتوظيفه آليات اإلجتهاد السـتنباط احلكـم   األدلّة الش ،»الدرر املكنونة في نوازلِ مازونة 

جاج وإسعه احلزاع، وتتباملناسب،  وانتصابه لفصل الن الشرعينة واإلقرار، واجتهاده في ماعه البي
  .)1(تطبيق األحكام

« : ذلـك أنَّ  دون احلكم، )2(ـ في قسم التحقيق ـ أنَّ األمر يتعلَّق بالفتوى   وأدركنا تماما     
لِّلم العبادات كُعلها الْها على اإلطالق ال يدخحة، بل الفتيا فقط، فكلُّ ما وجد فيها مـن  كم البت

حاكمٍاإلخبارات فهي فتيا فقط، فليس ل الة صحيحة أو باطلة حكُأن ي3(»م بأنَّ هذه الص(.  
  
  
  

                                                 
اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ، )م 1250/ هـ 648ت ( القرافي شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس  )1(

حقيقفات القاضي واإلماموتصراح، ط: ، تة عبد الفت1995، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب ـ سـوريا،   2: أبو غد  /
54 . 

تبيني املشـكل مـن   : تحاكموا إليه، والفتوى: طلب الفتوى، وتفاتوا إلَى الفقيه: أبانه له، واستفتى: يقال أفتاه في األمر )2(
: اتوا إلَى فـالن إذا عربا له، ومعنى تف: ويقال أفتيت فالنا رؤيا رآها. ما أفتى به الفقيه: فَتوىاألحكام، والفتيا والفُتوى وال

  . تحاكموا إليه
علم الفتوى تروى فيه األحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع اجلزئية ليسهل « : وعرف طاش كربى زادة الفتوى فقال     

طاش كربى زادة أمحد مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضـوعات  : أنظر. »األمر على القاصرين من بعدهم 
  .    601/  2ت، .كامل بكري وأبو النور محمد، دار الكتب احلديثة، د: العلوم، تحقيق ومراجعة

: أنظـر . لشاهد كلٌّ منهم مخرب عن اهللالقول والتوقيع عن اهللا، فاحلاكم واملُفتي وا: وحقيقة الفتوى في أدق معانيها هي     
، أعالم املوقِّعني عن رب العالَمني، )م 1350/ هـ 751ت ( ابن قيم اجلوزية شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أيب بكر 

  .173/  4، 1996محمد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العربِي، بريوت، : تحقيق
ملعيار بني علم الفتيا وفقه الفتيا، ففقه الفتيا هو العلم بتلك األحكام الكلِّية، وعلمها هو العلم بتلـك  وقد فرق صاحب ا     

املعيار املعرب واجلامع املغرب ، )م 1508/ هـ 914( أمحد بن يحي الونشريسي : أنظر. األحكام مع ترتيلها على النوازل
حجي محمد، دار الغـرب اإلسـالمي،   : جه جماعة من الفقهاء بإشراف، خرعن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب

 .             78/  10، 1981بريوت، 
، وضـع  أنوار الربوق في أنواء الفروق، )م 1250/ هـ 648ت ( القرافي شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس  )3(

 . 48/  4ي، .محمد رواس قلعة جي، دار املعرفة، بريوت، د: فهارسه



 � 
 

؟ أم )1(أو قول أحد مـن أصـحابه   من قول مالك، ظَفوح بِما علمفهل صحت له الفتوى      
صحت له الفتوى إذا استفتي أن يفتي بِما علمه من قول مالك، أو قول غريه مـن أصـحابه، إذا   

    . ؟)3(؟ أم صحت له الفتوى عموما)2(كانت قد بانت له صحته
     ياسي، ي عدويبدو أنَّ هذا التأليف قد تالزم مع توالتأثري املخزن العبد  وضعفم اإلستقرار الس

ي، ينِلحاء السياسـي والـد  وتزايد وزن الصالوادي، وتأثري أشياخ القبائل واملتغلِّبني على البوادي، 
ة ففوارتباط اعتقاد العامي رجاالت التصو.  

     بيف، م يؤثِّذلك لَ أنّ  دما وأنّ مؤلِّفهـا ـ حسـب إحـدى      ر على واقعية هذا املُصنسـي
ياسي، حيـث   )4(قاريضالتوازل، فضالً عن دوره السلَّة الفقهاء وكبار العلماء بالنـ كان من ج

استدعد بن أبِي ثابت املتوكِّـل   يحملطان مل السبـ   1461/ هــ  873ـ   866( من ق
ـ  معه، من أجل النظر في قضايا املُجتمع التي جرت تحت س)م 1468 ة وبصره، وتوضيح الرؤي

  .للجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية
أهمية هذا الكتاب، مع تأكيد ب ـ،  J.Berque ـ)5(وقد نوه الباحث الفرنسي جاك بريك     

6(ارخييةإحدى القراءات الت( هميشه ضمن كُعلى ت  لمـاء  تب املناقب والكرامـات وطبقـات الع

                                                 
فيكون من الطّائفة التي اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا بغري دليل، فأخذت نفسها بِحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه  )1(

ابن رشد أبو الوليد محمد بن أمحد بن أمحـد  : أنظر. في مسائل الفقه دون أن تتفقّه في معانيها، فتميز الصحيح من السقيم
، دار 1: املختار بن الطّاهر التلِّيلي، ط: ، تقدمي وتحقيق وجمع وتعليقفتاوى ابن رشد، )م 1126/ هـ 520ت (  القرطبِي

     .  1500/  3، 1987الغرب اإلسالمي، بريوت، 
نفسها بِحفظ  فيكون من الطّائفة التي اعتقدت صحة مذهب مالك بِما بانَ لَها من صحة أصوله التي يبنِى عليها، فأخذت )2(

مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقّهت في معانيها، وعلمت الصحيح منها اجلاري على أصوله من السـقيم  
 .    1501ـ  1500/  3ن، .م: أنظر. اخلارج عنها، إالّ أنها لَم تبلغ درجة التحقيق لمعرفة قياس الفروع على األصول

ة التي اعتقدت صحة مذهب مالك بِما بانَ لَها من صحة أصوله، فأخذت نفسها بِحفظ مجرد أصوله من فيكون من الطّائف )3(
السقيم اخلارج عنها، وبلغت درجة التحقيق بِمعرفة قياس األصول على الفروع، لكونِها عالمة بأحكام القـرآن، وعارفـة   

عام، عالمة بالسنن الواردة في األحكام، مميزة بني صحيحها، عالمة بأقوال بالناسخ منها واملُفصل من املُجمل، واخلاص من ال
العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم الفقهاء، وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه، عالمة من علم اللِّسان ما يفهم به معـانِي  

 .     1501/  3ن، .م: أنظر. االكالم، بصرية بوجه القياس، عارفة بوضع األدلّة في مواضعه
   . 447/  1 :أنظر امللحق رقم )4(

: 3, 1955, P: 638.     0, Anneles E.S.C, NUne Epioraion De La Saintété au MaghrebJacques Berque,  )5(   
، مجلة البحوث امليالدياخلامس عشر / مدرسة مازونة الفقهية وآثارها خالل القرن التاسع اهلجري بلغيث محمد األمني،  )6(

 . 117ـ  116/  2004نة األولَى، مخرب بحث الشريعة، اجلزائر، ، الس1: العلمية والدراسات اإلسالمية، ع



 و 
 

سـتندات  مسية واملُراسالت الرالدفاتر واملُعتمدة على والصلحاء، بسبب حكم املنهجية الوضعية املُ
واهد األثرية، وغريها من الوثائقالعائلية والعقود والش.  

واعتمـاداً علـى تنويـه بعـض     ، )1(وبناًءا على إحدى اهلموم العلميةوعلى هذا األساس،      
  .    لطّهارة، لمكانة وأهمية هذا املصنف، جاء اختيارنا لتحقيق بعض مسائل ا)2(املصادر

     ي خدمة الفقه املالكي وإثرائه ناوكانت غايتوالوقوف ، إبراز جهود علماء املغرب األوسط ف
ي استخراج وسائل وطرق ترتيل األحكام عـل  والنظر ف اإلفتاء،ي ف ةاملتبع يةاملنهج على أدواتهم

  .  ادرفضالً عن الوقوف على خصائص وطبيعة هذا النوع من املص .الوقائع
ـ  ،وع من املصادررت هذا الني باشالتـ   )3(حاثأحد األبنقر مبدئيا ـ حسب       عوبة على ص

 مسـائل ذلك أننـا أمـام    وعما هو افتراضي في النص النوازلي، الفصل بني الواقع اإلجتماعي
  .خصيادر أن تخرج عن النطاق الش، ألنه من النالعبادات

     ـ  طارحات الفقهية بني طُالَّب العلم، وتكثُاملُه ر فيه املَجال الذي تكثُوألن ى ر فيه األسـئلة إلَ
ى، أو شرح اصطالح فقهي صادف على معنيوخ بقصد التعرفوه فيما يدرسونه من مؤلَّفـات،  الش

  .واختلفوا بشأنه

                                                 
بدرايتها الواسعة للمخطوطات الفقهية والتارخيية على السواء، فالباحثة جمعت بـني  ـ بوبة مجانِي  : يتعلَّق األمر بالباحثة )1(

ك  البحث التا وثيقًا ـ ال يرقَى إليه الشا تارخييمكن أن تكون مصدروازل والفتاوى يارخيي واملعطيات الفقهية، مؤكِّدة أنَّ الن
ـ في رصد الصور اإلجتماعية، واألحداث احلضارية والتارخيية، فوجدنا لَها حسا فقهيا كبريا وهي تتحدث عن قيمة كُتب 

مهت بأهوازل، فنوحي املازونِي النف أبِي زكرياء يل منه، وأشارت ). م 1478/ هـ 883ت ( ية مصنفأكرمتنا باجلزء األو
  . إلَى مكان تواجد بعض نسخه

ولَما كان املخطوط متداخل املسائل متشابكها، تخلو نوازله من الترتيب حسب املطبوع، فقد اقترح تبويـب املسـائل        
ـ : املُحقّقة فضيلة الباحث لَما رأى فيه بكرمي نظره توطئة ألهم مسائله، وأرشدنا بعنايته املألوفة إلَى تقنيـات   بحاز إبراهيم 

  .        تسهل السبيل، وتبلِّغ املراد املأمول، وبذَلَنا النصح والتفهيم
البسستان في ذكر األولياء والعلمـاء  ، )م 1605/ هـ 1014: كان حيا سنة( ابن مريم أبو عبد اهللا محمد بن أمحد  )2(

نيل ، )م 1626/ هـ 1036ت ( التنبكتي أمحد بابا . 42/  1908محمد بن أبِي شنب، املطبعة الثعالبية، : ، نشربتلمسان
ابلس ـ  ، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طر1: اهلرامة عبد احلميد عبد اهللا، ط: ، إشراف وتقدمياإلبتهاج بتطريز الديباج

، معرفة من ليس فـي الـديباج  كفاية املُحتاج ل، )م 1626/ هـ 1036ت ( التنبكتي أمحد بابا . 637/  1989ليبيا، 
احلفناوي أبو القاسم محمد بن أبِي القاسـم الديسـي،    .2004، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1: علي عمر، ط: تحقيق

شجرة محمد بن محمد مخلوف، . 189/  1985سسة الرسالة واملكتبة العتيقة، تونس، ، مؤتعريف اخللف برجال السلف
 . 165/  1930، دار الكتاب العربِي، بريوت، النور الزكية في طبقات املالكية

 . 21/ س .محمد فتحة، م )3(



 ز 
 

 )1(يعبري اخللدونِهي ـ حسب الت ي لَّ هذه املفاهيم مرتبطة بأصول الفقه، والتج فضالً من أنَّ     
ـ النظر فؤخذ منها األحكام والتكاليفي األدلّة الشرعية من حيث ت.  
عب اإلفـادة  فمن الص نية وإسم وتاريخ وفاة الفقيه املُستفتى،وفي غياب املؤشر الدال على كُ     

قتضبة، فضالً عن غيابِمة املُبالترجهاة لَي املصادر املُترجِمها ف.   
     ونيجد ف ازلة مانِيغياب اإلطار الز2(للن( صوصؤال، واكتفاء جامع النبصيغة الس)بالقول )3: 

» وسمئه4(» ل بعض(، وقوله:  »وسئاملتأخرين من فقهاء القريوان ل بعض «)وقوله ،)5:  »وسل ئ
6(» جائينيالبِ بعض(، وقوله:  »وسئفقهاء تونس ل بعض «)تالمـذة   «  :وقوله ،)7 ل بعـضئوس

                                                 
 . 472/ س .ابن خلدون، م )1(
حـلَّ، ومنـه   : نزلَهم، فيتعدى بنفسه، ونزل بِهم وعليهم، يرتل نزوالً ومرتالً، بِمعنى :النزول في اللُّغة هو احللول، يقال )2(

نزلت : الشديدة من شدائد الدهر ترتل بالناس، ومن هذا املعنى أُخذت النوازل الفقهية، فيقال: أسباب نزول القرآن، والنازلة
ترتيب القاموس املُحيط على طريق املصباح املـنري وأسـاس   أمحد الزاوي،  الطّاهر: أنظر. نازلة فرفعت إلَى فالن ليفتي فيها

/ هـ 544ت ( عياض القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبِي . 358/  4ت، .م، د.، دار الفكر، د3: ، طالبالغة
غرب اإلسـالمي، بـريوت،   ، دار ال2: محمد بنشريفة، ط: ، تقدمي وتحقيقمذاهب احلكّام في نوازل احلكّام، )م 1149
  .174/  4س، .ابن قيم اجلوزية، م. 29/ 1997

، ونوازل فقهية، وال يستعمل منها فقهيا ما »نازلة « : ، ال يؤخذ منها في هذا املصطلح إالّ لفظة»نزل « : واملراد بلفظة    
في علـوم القـرآن،   » أسباب نزول « : ، إالّ لفظة»نزول « ، »نازل « ، »استرتل « : يتعلّق بالصيغ األخرى، مثل لفظة

، منشورات كليـة  قضايا وأعالم: فقه النوازل في سوسحسن العبادي، : أنظر. ويستعمل في احلديث أسباب ورود احلديث
  . 53/  1999الشريعة، دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 

التي ترتل بالناس، فيتوجهون إلَى الفقهاء للبحث عـن احللـول    تلك احلوادث والوقائع اليومية: فالنوازل الفقهية إذًا هي    
ء الستنباط الشرعية لَها، ومن ثَم فهي مصطبغة بالصبغة املَحلِّية، ومتأثِّرة دائما بِمؤثِّراتها الوقتية، وهي مدعاة إلَى اجتهاد الفقها

ابن لُب أبِي سعيد : أنظر. لقدمية واستنطاقها، ومقارنتها وتأويلهااألحكام الشرعية املالئمة عن طريق استقراء النصوص الفقهية ا
حسني : ، تحقيقتقريب األمل البعيد في نوازل األستاذ أبِي سعيد ابن لُب الغرناطي، )م 1380/ هـ 782ت ( الغرناطي 

 .    36/  1، 2004، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: مختاري وهشام الرامي، ط
سأل بكذا، وعن كذا، أي استخرب عنه وطلب معرفته، وقد يحذف اجلار واملَجـرور  : يقال: املسائل، أو مسائل األحكام )3(

سال يسال، فبعض املخطوطات وردت : وسأل هل األمر كذا؟ وقد تخفض همزته فيقال: ويجيء اإلستفهام بعد السؤال نحو
 .     37/  1س، .ابن لب، م: أنظر. »مسائل فالن « ، أو»فالن هذه أسولة « فيها صيغة 

 . 276ـ  257ـ  252/ أنظر  )4(
 .393/ أنظر  )5(
  . 285/ أنظر  )6(
   .239/ أنظر  )7(



 ح 
 

« : وقولـه  ،)2(»وسألت بعض النجباء من أصحابنا التلمسانيني  « :وقوله ،)1(»اإلمام ابن عرفة 
التأطري الصحيح  دونخ، حائالً إلَ... ،)4(» نِي غريه بِما نصهوأجاب« : وقوله ،)3(»وأجاب بعضهم 

ل منطقـة  وع من التأليف قد اتسع ليشـم هذا الني لاجلغراف للنازلة، خاصة إذا علمنا أنَّ التحديد
  .جغرافية واسعة، فقد يكون اإلفتاء في نازلة من مصدر متقدم أو متأخر

     لْونمس ففي قول املصن : »ما كنت نتفضم ممع موالي الوالد رحوما ج ،معتجاهللا،  ه
وما وجدته وم، وبينة مسـائل   بيد بعضِ اخلُصرين املتضـمبعض قضاة وطننا، من أجوبة املتأخ د

العبادات، ومسائل العادات، مع ما كنت أسأَلُ عنه، أو سأَلَه غريي مما يقع لي مع األصحاب في 
  .)5(»املُذاكرات، أو في مجلس اإلقْراء من إشكالٍ في كالم ابن احلاجب، أو شراحه 

     6(ر على مواردعوبة العثوص( الفقهاء ونقولقـول،   هم لتوثيقها،هم ورواياتفضالً عن اجتزاء الن
  .وتقطيع األمساء والكُنى واأللقاب، وذكر املؤلَّفات مجردة من أصحابِها

األدوات املنهجيـة ـ    فكان اإلستقراء والوصف والتتبع اخلربي، فضالً عن استعمال بعـض      
  .والتحقيق الدراسة في لْمتبعا، املنهج إجرائيا ـ

املتعلِّقة من مصادر التاريخ  داولْمتومن بني اإلشكاليات األولَى التي طرحها اإلطِّالع على الْ     
ي تقتضي منه أن بايع، والتمشروعية املُي زيان بِي أمراء بنِف )7(الكفاية حقَّق شرطُهل ت: باملوضوع

ـ عي أن يتقيد باملرجِاستطاع األمري الزيانِ ى أي حدها؟ وإلَام بِيكون قادرا على القي ي هـي  ية الت
شريعات، الشعية والترع، وتطبيقها بأحكامها وتفاريعها؟ وهل كان أسلوب احلكم والعالقة مع الر

ا فهلى أسرة أخرى؟ وي انتقال احلكم من أسرة إلَسبب يـ  عفمكن تفسري استقرار أو ض م احلك

                                                 
  . 254ـ  234/ أنظر  )1(
 . 402/ أنظر  )2(
 .276/ أنظر  )3(
 .403/ أنظر  )4(
  .224/ أنظر  )5(
ألبِي  ، واملَجموعة،)م 829/ هـ 214ت (  كم الفقهي، ألبِي محمد عبد اهللا بن عبد احلكممختصر ابن عبد احل: مثل )6(

، واملوازية، ألبِي عبد اهللا محمد بن إبراهيم املعروف بابن )م 873/ هـ 260ت ( عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن عبدوس 
    ). م 882/ هـ 269ت ( د بن أيب يحي زكريا الوقَار ، مختصر الوقَار، ألبِي بكر محم)م 882/ هـ 269ت ( املواز 

وأما الكفاية، فهو أن يكون جريئًا على إقام احلدود واقتحام احلروب بصريا بِها، كفيالً بِحمل « : يعرفها ابن خلدون بقوله )7(
ليصبح له بذلك مما جعل إليه من حماية الدين الناس عليها، عارفًا بأحوال العصبية وأحوال الدهاء، قويا على معاناة السياسة 

     .  202/ ابن خلدون، املقدمة : أنظر. »وجهاد العدو وإقامة األحكام وتدبري املصالح 



 ط 
 

ي حالة ف ،)بنو مرين، بنو حفص ( ى أو الثَّانية األولَبعالقتها مع  الزيانية ألسرة من األسر السياسي
ضعفها أو استقرارها؟ أم أنَّ تأثري شيوخ القبائل وانياسي خراطها فـ  كان ي احلكم الس ا في سـبب

ذلك؟ ولياسي لغري صالر ميزان القوى الس؟الثَّالث غربح دول املماذا تغي  
ومون، وقادة ومنقادون، وأنَّ كُلَّ حكَّام ومحكُ« : ونحن نؤكِّد على ما جاء في عبارة بليغة     

  .)1(»العلم والفن السياسي يتأسس على هذه الواقعة األولية التي يتعذَّر اختزالُها 
     حي املازونِي  ـ القاضي  لطة الفقيهنستحضر سمدى ، لتحديد )م 1478/ هـ 883ت ( ي

حضور نصه الفقهي في معالَجة األوضاع  السياسية التي عاشتها الدولة الزيانية في مرحلة  إمكانية
  .متأخرة؟

 791: اسية خالل الفتـرة األوضاع السي «: بعنوان األول ي املطلبءت اإلجابة عليها فوجا     
عصر املازونِي  «: ل الذي حملَ عنوانمن املبحث األو، » م1504ـ   1388/ هـ 910ـ 

  . »ومدى تأثُّره به 
     ونحن ال نة معطيات مصدرية فيما يتعلَّق بكميات اإلنتاج ملك أيـ  الز ناعي ـ  راعـي، والص
ة إذا تعلَّق األمر بِاحلرفي، خاصقة فما إشارات متفرمدينة مازونة، وإني مها، فهل كان اإلنتاج جال
صـوص رأس  مدينة تلمسان على وجه اخلُ هي وقت بدت فيشاط التجاري؟ فعلى مسايرة الن رقاد

اهلرم فجارية، مي شبكة الطُّرقات وحركة القوافل التية تأسيسها اإلقتصاديمما يدلُّ على أه.  
قومي صادية، من أجل التختلف األنشطة اإلقتي مبِمستوى تدخل الفقهاء ف يتعلَّق لو أنَّ األمرو     
حي املازونِي إلَفصحيح، والتكيف نظر الفقيه يى تنظيم البوادي ومي مورسـت  ختلف األنشطة الت
، ي، مشاكل املاءعالقات اإلنتاج باملدن وأحوازها، اجلهاز املخزنِراكة، الش، كالبنية العقَّارية: بِها
...ها؟ خ؟ وهل استطاع تقدمي رأي بشأنِإلثُم البف ي هيكلة وتنظيم اجلماعات احلرفية؟ علـى  ت

اظر فيها، فمثالًاعتبار أنَّ كُلَّ حها أمني يعترب النملـة بكامـل     : رفة كان يترأَّسهـل كانـت الع
فَاق؟خصائصها ومواصفاتها؟ وهل كانت ذات قيمة ون.  

     وق هي اخللفية التجارة الداخلية والسوبناء على أنَّ التجار ي من خاللرصد أصناف الت ها يتم
غار والباعة، فإلَالصاحلرص على أن ت مى أي مدى تي األسواق بناًءا على املبادئ جرى املعامالت ف

  .اإلسالمية؟

                                                 
، املؤسسة 1: محمد عرب صاصيال، ط: ، ترجمةتاريخ الفكر السياسي من املدينة إلَى الدولة القوميةجان جاك شوفالييه،  )1(

 . 1/  1985عية للدراسات والنشر، بريوت، اجلام



 ي 
 

: الثة، بفروعه الثّ»األوضاع اإلقتصادية « : خصصنا املطلب الثّانِي لإلجابة عنها تحت عنوان     
   .   صناعة ـ التجارةالزراعة ـ ال

التـأثري  على مدى  اوقوفً، » جتماعيةاألوضاع اإل« : الذي هو بعنوان وكان املطلب الثّالث     
رف مـن أجـل   حتكره بعض الفئات اإلجتماعية باسم واإللزام الذي تيادة أو الشلطة أو السالس

  ى هذا التأثري؟ي الفقيه إلَاملفت نظر وكيف؟ ذلك العصر جتمعمحت طبيعة ي ن، أو فكسب العامة
ـ ، أن نترصـد  »قافيـة  األوضاع الثّ« : وحاولنا من خالل املطلب الرابع بعنوان      روف الظُّ

    .ي تلك الفترةار احلركة العلمية ف، وازدهفةبقة املثقَّللطَّ اإلجتماعية والوظيفية
دن املغرب األوسط، خـالل  نجزة حول تاريخ ماملُ )1(لدراساتا ألهمأفصح استقراؤنا بينما      

، وما وغياب مدينة مازونة كحاضرة ، عن تفاوتـ لحد اآلن ـ فترة العصرين الوسيط واحلديث
   . تبعها من ظروف التأسيس

، وكـان أقـلّ   » مدينة مازونة اجلذور واملعطيات اإلقتصادية« : ي املطلب اخلامسف فحاولنا     
  .شاط مازونة اإلقتصادي واإلجتماعينل إشارات مقتضبة أن نوردى، ألولَكثافة من املطالب ا

     ة وظلّت املادرية اخلبيحة بكُشحراجم، إالّ ما كان من إشارات مقتضبة في بعضـها تب الت، 
  .»ي حي املازونِحياة الشيخ ي« : املعنون بـ ياملبحث الثّانِفيما يتعلّق ب

مـا  رغم غمـوض  » التعريف بيحي املازونِي وترجمته « : ب األولحيث اهتممنا في املطل     
فضالً عن انعدام تاريخ والدتهي طلب العلم، يتعلّق بأسرته، وعوامل نبوغه وسعيه ف .  

مة، دون غريه من وترج اثراًء، أكثر »يوخه وتالميذه ش« : حت عنواني توكان املطلب الثّانِ     
مسار احلركة العلمية أثر ، وي تكوينه الفكريد كشف عن أهم عامل في، فقمطالب املبحث الثّانِ

م15/ هـ 9: ي املغرب األوسط خالل القرنف.   
     ظر، »املؤلَّف «  : ي املبحث الثّالث بعنوانوأردنا فالن فهفلي مصنمن خالل املطلب األو ، :

عتماد على نسخ املؤلِّف نفسه، وما من حيث إثبات نسبته لمؤلِّفه باإل ،»تعريف عام بالكتاب « 

                                                 
، منشورات كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، تونس، دراسة اقتصادية واجتماعية: بِجاية في العهد احلفصيصالح بعيزيق،  )1(

ـ   : مدينة قسنطينةعبد العزيز فياللي، . 2006 ني مليلـة ـ،   ، دار اهلدى للطِّباعة والنشر ـ ع تاريخ ـ معالم ـ حضارة 
، م19ـ   18/ هــ  13قسنطينة املدينة واملُجتمع يف النصف األول مـن القـرن   فاطمة الزهراء قشي، . 2007اجلزائر، 

ي اجلزائر فـي العهـد العثمـانِ   : املدينة والسلطة في اإلسالممصطفى أمحد حموش، . 1999دكتوراه دولة، جامعة تونس، 
 . 1999بي، قافة والتراث، د، مركز جمعة املاجد للثّنموذج



 ك 
 

ضمن ميته أه ومدى ،مصنفهي دواعي فو ،تب التراجم واحلوليات، وكتب الفقه والنوازلأثبتته كُ
  .املصنفات الفقهية املالكية

     مصادره « : يي املطلب الثّانِوأحصينا ف«الت ،مـن كتـب الفقـه     ي تأليفهي اعتمد عليها ف
ى ختلفة انتهت إلَي أزمنة موهي كتب ألفت ف مهات والدواوين والقضاء والوثائق،واحلديث واأل

  .عصر املؤلِّف وبعده
     الثّالث ي املطلبوتراءت لنا ف : »ي التأليف منهجه ف«ي ميـدان التـأليف عـن    ، طريقته ف

وأدواته وب عرضها، جها، وأسلي عالَسابقيه، من حيث التبويب، واستعمال املصادر، واجلوانب الت
  . قراءة النازلةاملنهجية املُتبعة في 

، ترجمة لَها، »وصف النسح املعتمدة في تحقيق النص ونماذج منها  «: وكان املطلب الرابع     
كليووصفًا لكلَّ نسخة على انفراد، مع بيان بعض املالحظات عليها من اجلانب الش.  

     منا فورسمةي اخلات ة مالعامختلف النتائج التلنا إليها فيما يتعلّق بالتحوالّت التي عرفها ي توص
وما كشف عنـه   م،15/ هـ 9: هاية القرني نِف لطنة الزيانيةخالل ضعف الس املغرب األوسط

، لتضع بعض التنويهـات  )م 1478/ هـ 883ت ( ي حي املغيلي املازونِي زكرياء يمصنف أبِ
  . حقيق ضمن هذا النوع من املصادرث والدراسة والتالقابلة للبح

     راسة والتالد فهرس اآليات القرآنية، : ذيل للفهارس، وهيو ،)1(بِمالحق حقيقوأرفقنا قسمي
ظم، وفهـرس  وفهرس الشعر والنوفهرس القواعد والضوابط الفقهية، وفهرس األحاديث النبوية، 

الفـرق املذهبيـة ـ    ( فهرس املَجموعـات  صطالحية، وفهرس األعالم، والتعريفات اللُّغوية واإل
  . ، وفهرس املوضوعات)الطّوائف العرقية والدينية ـ القبائل 

     راسة والتحقيق احلُووجدت الدة جامغة فالدواسـتقراء  ها، ي تقومي اعوجاجها، وتعميق طرح
ة نقلها، حركيوصياغة أدواتفَت منهايةس منهجها على أسشتي اإلغناء واإلثـراء، فكـان    ، فارف

ـ  الد/ األستاذ  ناصحا ومساعدا، فأحيـا  وموجها، اللي، مشرفًا عبد العزيز في: كتور ـ الفاضل 
  .، وجدد العزم على العمللْلَاألمل بعد الكَ

ـ ناقة املُحترامها للّجنة العلميكرها واشوترفع الدراسة والتحقيق       ـ أبقاها اهللا أهالً ل شة   لِّكُ
ـ ميل، وجزاها من فضله اجلزيلج منها  ةًراجيجبمن نقص وأخطاءما فيها  ر .  
  

                                                 
 .448ـ  447ـ  446/ أنظر  )1(



 ل 
 

  )حليل عرض وتَ( مصادر البحث ومراجعه أهم : أوالً

  :) كتب النّوازل والفقه( جاميع الفتاوى م ـ 1
  

، والبيان )1(ياداتوادر والزالن: ستعملنا منهااوجدنا املادة غزيرة في هذا النوع من املصادر، ف     
3(املفيد للحكامو ،)2(حصيلوالت( ،هاتوجامع األم)4( ،يوحاشية املشذّال)6(والعقـد املـنظّم  ، )5( ،

والنوازل اجلديـدة  ، )10(حفة احلكّام، وشرح ت)9(بيل، واملرتع الن)8(والشامل ،)7(واملختصر الفقهي
  .)11(الكربى

                                                 
النوادر والزيادات على ما في املدونة من ، )م 996/ هـ 386ت ( أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرمحن أبِي زيد القريوانِي  )1(

 . 1999ي، بريوت، ، دار الغرب اإلسالم1: عبد الفتاح محمد احللو، ط: ، تحقيقغريها من األمهات
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ، )م 1126/ هـ 520ت ( ابن رشد أبو الوليد محمد بن أمحد بن أمحد القرطبِي  )2(

 .  1984، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2: حجي محمد، ط: ، تحقيقوالتعليل في مسائل املستخرجة
املفيد للحكام فيما يعرض لَهم من ، )م 1209/ هـ 606ت ( هشام األزدي القرطبِي  أبو الوليد هشام بن عبد اهللا بن )3(

  . ، املكتبة الوطنية اجلزائرية1365ـ  1364: ، مخ، رقمنوازل األحكام
جامع األمهات مختصر ابن ، )م 1248/ هـ 646ت ( أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبِي بكر بن احلاجب  )4(

، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتـب العلميـة،   1: أبو الفضل بدر العمرانِي الطَّنجي، ط: ، تحقيقالفرعياحلاجب 
  .2004بريوت، 

، مخ، مكتبة محمد بن عبد الكبري ـ املطارفة  حاشية املشذّالي، )م 1344/ هـ 745ت ( عمران بن موسى املشذّالي  )5(
 .ـ أدرار

العقد املنظَّم للحكّام فيما ، )م 1365/ هـ 767ت ( ن علي بن سلمون الطّائي الكنانِي الغرناطي أبو القاسم سلمون ب )6(
 .، مخ، مكتبة زاوية اهلامل ـ بوسعادة ـيجري بني أيديهم من العقود واألحكام

سـعيد  : حقيق، دراسة وتاملختصر الفقهي، )م 1401/ هـ 803ت ( ابن عرفة محمد بن محمد بن محاد الورغمي  )7(
 .2002، دار املدار اإلسالمي، بنغازي ـ ليبيا، 2: سالم فندي والطّوير حسن مسعود، ط

: ، مـخ، رقـم  الشامل، )م 1402/ هـ 805ت ( تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد السالم بن عبد العزيز الدمريي  )8(
 . اجلزائرية، املكتبة الوطنية 1272

املرتع النبيل ، )م 1438/ هـ 842ت ( مد بن أمحد بن اخلطيب محمد املعروف بابن مرزوق احلفيد أبو عبد اهللا مح )9(
   . ، املكتبة الوطنية اجلزائرية1136: ، مخ، رقمفي شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل

، املكتبـة  1284: ، مخ، رقماحلكّام شرح تحفة، )م 1453/ هـ 857ت ( أبو يحي محمد بن عاصم األندلسي  )10(
 . الوطنية اجلزائرية

النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البـدو  ، )م 1923/ هـ 1342ت ( أبو عيسى املهدي الوزانِي  )11(
بن : لى النسخة األصلية، قابله وصححه عوالقرى املسماة باملعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوى املتأخرين من علماء املغرب

    . 1996عباد عمر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 



 م 
 

راعي والصناعي ـ ي الدراسة النظرية، خاصة فيما يتعلَّق بالنظام الزية فمبعضها على أه وكان     
رع من القضايا املتعلِّقة بِها، كما وفّر لنـا بعـض   احلرفجاري، والكشف عن مواقف الشي والت

ية بعض الفئات داخلمدى أثرى ها إلَاملعطيات اإلجتماعية، كإشارتماملُجتمع ، أو أه.       

حـث  بالنسبة إلينـا أداة ب  ، فقد كانت)3(، والونشريسي)2(والبرزلي ،)1(فتاوى ابن رشدأما      
ة، بتركيزههامما على مجال الفتوى فدة،ي قضايا مة عن مصدر  حدي بتفاصيل مهموبكونِها تأت

املعطيـات  فضالً عـن تـوفري بعـض    ، النازلة، ومعلومات هامة تتعلق بأمساء فئة القضاة واملفتني
  .اإلقتصادية واإلجتماعية

، فقد جاءت حقيقاخللفية النظرية والتشريعية لمعظم مسائل قسم الت )4(وكانت املدونة الكربى     
  .جامعة لكلِّ مسائل هذا النوع من املصادر

      
   :المناقبو راجمالطّبقات والتّ كتب ـ 2
  

قارنة مع أصناف املصادر األخرى، ويضم هذا الصنف من املصـادر آداب  أكثرها عددا بامل     
احلسبة واملؤلَّفات الترفاء وإبراز مكانتهم ومناقبهم وكراماتهمي اهتمت بتراجم أهل العلم والش.  

 يوفِّر لنا هذا النوع من املصادر مادة غزيرة عن إسم وكُنية ونِسبة ووالدة ووفاة ومكان ومهنة     
مجروشيوخ وتالمذة ومؤلّفات، وبعض كرامات وأعمال املُت .  

سبة من زاوية فقهية، وبعض املظاهر احلضارية في مجال كما تتضمن معطيات متوفِّرة عن احلُ     
  .العمران، واحلياة اإلقتصادية في مجال املعامالت

  
  

                                                 
  .س.ابن رشد، فتاوى ابن رشد، م )1(
فتاوى البرزلي جامع مسائل األحكام لما نـزل مـن   ، )م 1437/ هـ 841ت ( البرزلي أبو القاسم بن أمحد البلوي  )2(

  .2002، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: محمد احلبيب اهليلة، ط: ، تقدمي وتحقيقواحلكّام القضايا باملفتني
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقيـة  ، )م 1508/ هـ 914.  ( س.أمحد بن يحي الونشريسي، م )3(

  . 1981د، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، حجي محم: ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشرافواألندلس واملغرب
، دار الكتـب العلميةــ بـريوت،    1: ، طاملدونة الكربى، )م 854/ هـ 240ت ( مالك بن أنس برواية سحنون  )4(

1994 . 



 ن 
 

     ا ألهونظرموهو واحد إهتمامي يتها واشتراكها ف على سبيل املثـال ال   نذكر منها ،راجمالت
، والـديباج  )4(، وطبقات الفقهاء)3(، ووفيات األعيان)2(، وكتاب الصلة)1(ترتيب املدارك: احلصر

ـ  ، وب)7(، والضوء الالّمـع )6(هذيبهذيب التوت، )5(املذهب 8(اةغيـة الوع(سـتان ، والب)ة )9ودر ،
  .إلَخ... ،)13(، وكفاية املُحتاج)12(ونيل اإلبتهاج ،)11(، وجذوة اإلقتباس)10(احلجال

  
  

                                                 
ترتيب املدارك وتقريـب املسـالك   ، )م 1149/ هـ 544ت ( عياض القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبِي  )1(

محمود أمحد بكري، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، دار مكتبـة الفكـر،   : ، تحقيقم مذهب اإلمام مالكلمعرفة أعال
  .  ت.طرابلس، د

كتاب الصلة في تاريخ علماء األندلس ذيـل  ، )م 1183/ هـ 578ت ( ابن بشكُوال أبو القاسم خلَف بن عبد امللك  )2(
  . 2003، املكتبة العصرية، بريوت، 1: اهلواري صالح الدين، ط: وضبط ، تقدمي وشرحكتاب تاريخ ابن الفرضي

وفيات األعيان وأنبـاء  ، )م 1282/ هـ 681ت ( ابن خلِّكان أبو العباس شمس الدين أمحد بن محمد بن أبِي بكر  )3(
  . ت.إحسان عباس، دار صادر، بريوت، د: ، تحقيقالزمان

، دار 2: إحسان عباس، ط: ، تحقيقطبقات الفقهاء، )م 1370/ هـ 772ت ( براهيم بن علي الشريازي أبو إسحاق إ )4(
  .1981الرائد العربِي، بريوت، 

: ، تحقيقالديباج املذهب في معرفة أعيان املذهب، )م 1396/ هـ 799ت ( ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي  )5(
  .2006الدينية، القاهرة، ، مكتبة الثّقافة 1: علي عمر، ط

، دار صادر، بـريوت،  تهذيب التهذيب، )م 1448/ هـ 852ت ( ابن حجر العسقالنِي شهاب الدين أمحد بن علي  )6(
    .ت.د
: ، طالضوء الالّمع في أعيان القرن التاسع، )م 1496/ هـ 902ت ( السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرمحن  )7(
  . 1992اجليل، بريوت،  ، دار1
، بغية الوعاة في طبقات اللُّغويني والنحـاة ، )م 1505/ هـ 911ت ( السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أبِي بكر  )8(

 . ت.محمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية صيدا، بريوت، د: تحقيق
)9( د بن أمحد ابن مريحمم أبو عبد اهللا م ) ا سنةكاني ذكر األوليـاء والعلمـاء   ، )م 1605/ هـ 1014: حيالبستان ف

  . 1908محمد بن أبِي شنب، املطبعة الثعالبية، : ، نشربتلمسان
درة احلجال في أمسـاء  ، )م 1616/ هـ 1025ت ( ابن القاضي أبو العباس أمحد بن عمر بن أبِي العافية املكناسي  )10(

  . 1981محمد األمحدي عبد النور، املكتبة العتيق، تونس، دار التراث، القاهرة، : ، تحقيقيانالرجال ذيل وفيات األع
جذوة اإلقتباس في ذكر ، )م 1616/ هـ 1025ت ( ابن القاضي أبو العباس أمحد بن عمر بن أبِي العافية املكناسي  )11(

  . 1973الوراقة، الرباط ـ اململكة املغربية، ، دار املنصورة للطباعة ومن حلّ من األعالم بِمدينة فاس
   .  س.التنبكتي، نيل اإلبتهاج، م )12(
 .س.التنبكتي، كفاية املُحتاج، م )13(



 س 
 

  :حالتكتب الجغرافيا والر ـ 3

  
     عاينة،باملُ وع من املصادريكشف هذا الن جاري، عن النشاط التا أهيته مبينناعية مراعية والصالز

ال سيما حول املسالك ة، عيخصائصها الطبيي وصف القرى واملدن بف يواجلانب العمرانِ، واحلرفية
  .والطُّرقات، وتجارة بالد السودان

وكتـاب  ، )3(واإلستبصـار ، )2(ومعجم البلـدان ، )1(كتاب نزهة املشتاق: كان من أبرزها     
  . )5(وض املعطاروكتاب الر، )4(اجلغرافية

مال إفريقيـا  عيان لش اشاهد )7(، ورحلة عبد الباسط بن خليل)6(كتاب وصف إفريقياويعترب      
م16/ هـ 10: بداية القرنو، و15/ هـ 9: نِهاية القرني ف.  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، املغرب العربِي من كتاب نزهة املشتاق، )م 1162/ هـ 558ت ( اإلدريسي أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا  )1(

 . 1983صادق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، محمد حاج : تحقيق
اجلندي : ، تحقيقمعجم البلدان، )م 1228/ هـ 626ت ( ياقوت احلموي شهاب الدين أبو عبد اهللا الرومي البغدادي  )2(

      .1981، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: فريد عبد العزيز، ط
، نشـر  كتاب االستبصار في عجائب األمصـار ، )م 12/ هـ 6( ب القرن مؤلف مجهول، كاتب مراكشي من كتا )3(

 . ت.سعد زغلول عبد احلميد، دار الشؤون الثّقافية العامة، العراق، د: وتعليق
محمد حاج صـادق،  : ، تحقيقكتاب اجلُغرافية، )م 12/ هـ 6ت أوسط ق( الزهري أبو عبد اهللا محمد بن أبِي بكر  )4(

     .ت.قافة الدينية، القاهرة، دمكتبة الثّ
إحسـان  : ، تحقيـق الروض املعطار في خرب األقطار ،)م 15/ هـ 9: ت أواخر القرن( احلمريي محمد بن عبد املنعم  )5(

 . ت.دعباس، مكتبة لبنان، بريوت، 
، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2: محمد حجي و محمد األخضر، ط: ، ترجمةوصف إفريقياحسن بن محمد الفاسي،  )6(

1983 . 
فؤاد سيزكني، مجلّة اجلغرافيا اإلسالمية، منشورات معهد تاريخ : ، يصدرهارحلتان إلَى شمال إفريقياروبري برونشفيك،  )7(

 .   1994العلوم العربية اإلسالمية، 



 ع 
 

  :كتب التّاريخ والحوليات ـ 4
  

أفادنا هذا النوع من املصادر في دراسة األحداث السياسية، ومتابعة أطوار احلكم، وأثر بعض      
  .     الفئات اإلجتماعية، وبعض املظاهر اإلجتماعية

، ونظم الـدر  )3(سرين، وروضة الن)2(، وكتاب العرب)1(بغية الرواد: نها على اخلصوصنذكر م     
  .)6(، وتاريخ الدواتني)5(ي العهد احلفصي، وتاريخ إفريقية ف)4(والعقيان

مها علـى  الدراسات املعاصرة للفترة املدروسة، كان أهكما استفاد جزء الدراسة من بعض      
فقـد  ــ،   )7(ي ـ دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية ي العهد الزيانِن فتلمسا: اإلطالق

ة فياسية واإلقتصادية والثّقافيـة  احتوت على أكرب عدد من املعلومات املهمي دراسة األحوال الس
  .للفترة املدروسة

تب النوازل، وكُ ،مسيةالر والوثائق ،اريخي توزعت بني أمهات كتب التها التنقولوبالنظر إلَى      
    .لةستعمموجهة وموضحة وم بالنسبة إلينا كانت
  
  

  

                                                 
، رواد في ذكر امللوك من بنِي عبـد الـواد  بغية ال، )م 1378/ هـ 780ت ( ابن خلدون، أبوزكرياء يحي بن محمد  )1(

 .1980عبد احلميد حاجيات، املكتبة الوطنية، اجلزائر، : تحقيق وتقدمي
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب في أيام العرب والعجم  ،)م 1405/ هـ 808ت ( ابن خلدون عبد الرمحن بن محمد  )2(

سهيل زكّار، : خليل شحادة، مراجعة: ، ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارسكربوالرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األ
 .  2000، دار الفكر، بريوت، 2: ، ط7: مج

: عبد الوهاب ابن منصور، ط: ، تحقيقروضة النسرين في دولة بنِي مرين، )م 1408/ هـ 810( أبو الوليد إمساعيل  )3(
 .  2003، املطبعة امللكية، الرباط، 3
، نظم الدر والعقبان في بيان شرف بنِي زيـان ، )م 1493/ هـ 899ت ( التنسي محمد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل  )4(

 .1985محمود بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : تحقيق وتعليق 
 . برونشفيك، تاريخ إفريقيا يف العهد احلفصي )5(
 .  س.الزركشي، م )6(
ـ   لعزيز فياللي، عبد ا )7( ط، مـوفم للنشـر،   .، دتلمسان في العهد الزيانِي ـ دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية 

2002.  



 ف 
 

  عملي في التّحقيق: ثانيا
  

  :بعنا فيه اخلطوات التاليةحقيق النصوص، واتي تتبعة فالتزمنا فيه باملنهجية العلمية املُ     
1 ت مقابلة ـ تمسائل مسخ املعتمدة فحالنقيق، وعددها ي التتمسـائل  ، جـاعلني  )1(نسخ س

وإن وجدنا فيها بعض السقط أو الغموض أدركنـاه مـن   ، )2(األصلية املسائل هي) و ( النسخة 
املعيار للونشريسي، والنوازل الكـربى   :يمسائل كتابى اإلستعانة بِمع اإلشارة إلَالنسخ األخرى، 

  .سائل النسخ املعتمدةمي، دون مقابلتهما بِاجلديدة للوزانِ
2  سخة األصلية حسب القواعد اإلمالئية احلديثة، مع اإلجتهاد فنسخ مسائل الن مراجها ي إخـ ت

  .أة على شكل فقراتجزكتابتها موسليمة كما أرادها مؤلِّفها، 
3  ناقحقَّـ ت صوص التمن الن جوع إلَ حي املازونِي أوردها ـ يى املصادر ي ـ بالرى ي أشار إلَالت
قل عنهاالن، ىإلَ وإن تعذّر علينا رجعنا خطوطًا،وبعضها ال زال م عنها،  ي نقلنااملصادر البديلة الت
وتمي اهلامشت إحالتها ف  .  
ضبط ألفاظ املسـائل   مقطتني، وتقطة والنالفاصلة والن :أضفنا للنص العالمات الالَّزمة، مثلـ  4
التال ىحتاج إلَي تكلش، ا فصمراعني قواعد اللُّغة العربية والعروض، واستعني ذلك بأهل التخص.  
  . ، لتمييزها عن أصل الكتاب] [ ـ وضعنا عناوين جزئية للمسائل، وجعلناها بني معقوفتني  5
6 فنا باألعالم الواردة فـ عرص عند ذكرهم أوي النة، باستثناء من لَل مرمته، م نقف على ترج
وتم روري من سيرِاإلقتصار على الضهم، وذكر مؤلَّفاتحيلني على أهم املصادر واملراجع من هم، م

  . هاغري استقصاء لَ
  .واآلثار من كتب السنة بويةاألحاديث النو ا وأرقامها فيها،هرِوى ساآليات إلَ بعزوـ قمنا  7

                                                 
ـ   213ـ   212ـ   211ـ   210ـ   209ـ   208ـ   207ـ   206ـ   205ـ   204ـ   203/ أنظـر   )1(

  .221ـ  220ـ  219ـ  218ـ  217ـ  216ـ  215ـ  214ـ  213
، قد كتبت عن نسخة املؤلِّف وعورضت بِها، وكتبها عالم متقن ضابط، حيث )و ( ازل النسخ، فوجدنا النسخة رتبنا من )2(

وقد صححت هذه النسخة علـى النسـخة   « : جاء على يد العالَّمة املهدي بن عبد اهللا البوعبدلي تقريض في خاتمتها، قوله
يدي عبد القادر بن يسعد الربذعي دفني الدبة قرب قلعة بنِي راشد، وقد نسخها كاتبـها  املوجودة بِخزانة العالَّمة املرحوم س

رجب عام خمسني بعد األلف، ونقلها على النسخة األصلية، : السيد عبيد اهللا املرسي به سلمان البعزينِي، للعالَّمة املذكور في
إحدى وسبعني وثَمانمائة بِخطِّه : بن يحي الونشريسي، املؤرخة عامالتي بآخرها إجازة وتقريض العالَّمة الشيخ سيدي أمحد 

 .      446/  1: امللحق رقم: أنظر. »
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  .الشرحى حتاج إلَي تاملصطلحات الت ،واصطالحا ـ عرفنا لغةً 8
9 ا بالزـ علَّقنا على بعض املسائل مصدرييادة أو التموضوضيح، أينما كان الغ.  
10 ـ ترجمنا ليخ يي املغمورة غري املشهورةحي املازونِمصادر الش.  
  .تناولهـ حلَّينا املسائل بفهارس فنية تيسريا ل 11
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  ابقةالدراسات الس قراءة في: ثالثًا

  

     ية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ـ قسم علم املكتبـات ـ    خرب املخطوطات بكلِّصدر عن م
الدرر املكنونة في « : مصنفل )1(ختاري محقيق الباحث حسانِم، ت2004: جامعة اجلزائر، سنة

  ).م 1478/ هـ 883ت ( ي حي املغيلي املازونِمؤلِّفه أبو زكرياء ي، ل»نوازل مازونة 
     بيي قراءتنا  أنَّ دحقيقفي التالتالية املالحظات إلَىوصلت  ،اجلهد املبذول ف :  
  .)2(حقيقي تستلزمها قواعد التالتجزء الدراسة حقَّها، فقد أغفل كثري من املعطيات  لَم يوفـ  1
   .)3(وقع له خلط نِسبة الكتب، واخللط في األمساءـ  2
  .)4(م يصفهاي التحقيق، ولَالنسخ املعتمدة ف مكان تواجدى أشار إلَ ـ 3
بني النسخ  )6(يعنِي أنه لَم يقابل ، وهذا)5(وضع نسخة املكتبة الوطنية اجلزائرية النسخة األم ـ 4

  . املعتمدة في التحقيق
                                                 

حساين مختار، مخرب املخطوطات ـ قسم علم : ، تحقيقالدرر املكنونة في نوازل مازونة أبو زكرياء يحي املغيلي املازونِي )1(
 . 2004املكتبات ـ جامعة اجلزائر، 

من املتفق عليه لدى مدارس التحقيق أن يخصص املؤلِّف فصالً تمهيديا خاصا لدراسة سرية صـاحب الـنص وعصـره     )2(
 .   43/ س .عبد السالم هارون، م: أنظر. ووظيفته ومذهبه ومنهجه، ودواعي تأليف كتابه، وغريها

، له كتاب آخر تناول فيـه أحكـام   )م 1478/ هـ 883ت (  ، من تحقيقه، أنَّ يحي املازونِي) 10/  1( ورد في  )3(
م 1430/ هـ 883ت ( التوثيق والقضايا، ـ وهذا خطأ ـ وإنما الكتاب املقصود لوالده موسى بن عيسى املغيلي املازونِي 

 . 148/  س.بوبة مجانِي، م: أنظر. »الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق « : ، املوسوم بعنوان)
 .16ـ  15/  1س، .ي مختار، محسانِ: أنظر )4(
املتفق عليه بني الدارسني على ترتيب النسخ أن تكون نسخة املؤلِّف هي النسخة األم، فإن لَم توجد فالنسخة املنقولة عنها،  )5(

يرة بأن تحلَّ املرتبة األولَى إذا اعوزتها نسـخة  ثُم فرعها وفرع فروعها، فإن لَم توجد فالنسخة املنقولة من نسخة املؤلِّف جد
املؤلِّف، وإذا اجتمعت نسخ مجهوالت سلسلة النسب كان ترتيبها محتاجا إلَى صدق املُحقِّق، واملبدأ العام أن تقَدم النسخة 

اخلـراط  . 13/ س .املنجـد، م . 37 /س .عبد السالم هارون، م: أنظر. ذات التاريخ األقدم، أو التي عليها خطوط العلماء
  .  232/ س .عبد املَجيد دياب، م. 36/ س .الطّرابيشي، م. 29/ س .أمحد، م

ونكتـب  ... يجدر بنا أن نقابل كلَّ النسخ بأصل واحد، « : يشري برجستراسر إلَى طريقة إعداد املقابلة قبل النشر بقوله )6(
فإننا إن شككنا في صحة لفظ أو عبارة من « : ، ويضيف»التي اتخذت أساسا للمقابلة اختالفات النسخ على هامش النسخة 

الكتاب الذي نصححه، أو ترددنا بني القراءتني املرويتني، فال بد لنا أن نأتي بِمواضع موازية للموضع الذي نشك أو نتـردد  
وهذا الترد 97ـ  74ـ  73/ س .برجستراسر، م: أنظر. »د فيه، لكي نستعني بِها على إزالة هذا الشك.  

وأكّد رمضان عبد التواب أنّ املقابلة بني النسخ تكشف عن اخللل في ترتيب أوراق املخطوط أو ذاك، فال بد عندئذ من      
 .    122/ س .رمضان عبد التواب، م: أنظر. إعادة ترتيب األوراق
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  .سائلهبل أخلط م، )1(حقِّق النص كما وضعه مؤلِّفهج املُخرم يلَ ـ 5
  .)2(ى أخطاء الناسخودى عم ينتبه إلَلَ ـ 6
، أو األحاديث النبوية )3(ـ انعدام حواشي ذيل املنت، سواء تعلَّق األمر بتخريج اآليات القرآنية 7

   .  ، أو غريها)6(، أو ترجمة لألعالم)5(، أو شرح للمصطلحات الغامضة)4(الشريفة
خاصة منـها الضـبطني    ،األسلحة اللّازمة للتمحيص أمهل، ف)7(م يضبط النص ضبطًا تامالَـ  8

  .)8(النحوي والصرفي
ة بنصـها،  لعبـار  أو األقواس الصغرية عند اإلقتباس ،حقِّق عالمات التنصيصراعي املُم يلَ ـ  9

  .ي أركان الكالمم يكن فنان لما لَوالقوسان الكبريان يكو
ـ هام، ووضـع بي اإلع فقد يوق هال الفواصل، فإمهالُاستعما حقِّقاملُ م يراعِـ لَ 10 ي غـري  ها ف

ىموضعا ها قد يفسد املعنمامت.  

                                                 
إبراز النص وفقًا للصورة التي وضعها املؤلِّف، من حيث اخلطّ « : الغاية من التحقيق هي يتفق الكثري من الدارسني على أنّ )1(

/ س .الطّرابيشي، م. 19ـ   10ـ   5/  1974، بغداد، أصول تحقيق النصوصمصطفى جواد، : أنظر. »واللّفظ واملعنى 
 . 36/ س .عبد املَجيد دياب، م. 11

ما يستحقُّه من البحث، وهذا النوع من الدراسات ضروري للمفهرس والباحث على السواء، النساخ موضوع لَم يحظ بِ )2(
فإذا كان القدماء يعتربون النساخة شيئًا مثيبا من الناحية الشرعية حيث يضيفون امسهم في املخطوط ليدعى لَهم مع املؤلِّـف،  

أو غري قصد، كإظهار الناسخ للمهارة، أو تقليدا لخطِّ النسخة التي نقل منها فإن عددا من النساخ قد بدلُّوا وغيروا عن قصد 
، 1: ، طدراسات في علم املخطوطات والبحـث الببليـوغرافي  أمحد شوقي بنبني، : أنظر. بدقَّة كبرية حتى ال يميز بينهما

  .  85/  1993منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اململكة املغربية، 
ـ   91ـ   90ـ   59ـ   50ـ   49ـ   47ـ   45/  1س، .حسانِي مختـار، م : أنظر على سبيل املثال ال احلصر )3(

  .  379ـ  373ـ  367ـ  321ـ  262ـ  260ـ  241ـ  232ـ  199ـ  154ـ  153
ـ   133ـ   132ـ   123ـ   122ـ   121ـ   92ـ   91ـ   89ـ   76ـ   60ـ   59ـ   58/  1ن، .م )4(

 .      327ـ  326ـ  325ـ  306ـ  263ـ  256ـ  243ـ  239ـ  134
 . 182ـ  114ـ  61ـ  41ـ  39/  1ن، .م )5(
 59ـ  58ـ  57ـ  56ـ  54ـ  53ـ  51ـ  50ـ  45 ـ 44ـ  43ـ  42ـ  41ـ  39/  1ن، .م )6(

 . 125ـ  123ـ  122ـ  119ـ  65ـ  63ـ  62ـ 
وقد صرت في السنيات األخرية مقتنعا، أنَّ ضبط النص « : هذا اجلانب بقولهيقول الباحث بشار عواد معروف عن أهمية  )7(

   . 18/ س .معروف بشار عواد، م: أنظر. »باحلركات من أكثر األمور أهمية في تحقيق النصوص 
بعني اإلعتبـار حركـات القـوافي     على املُحقِّق أن يرتب القصائد واألبيات ترتيبا يسلك فيه مسلكًا هجائيا، تؤخذ فيه )8(

منـهج تحقيـق النصـوص    القيسي نوري والعانٍي سامي، : أنظر. اإلعرابية، فيبدأ بالساكن، فاملفتوح، فاملضموم، فاملكسور
 . 34/  1975، مطبعة املعارف، بغداد، ونشرها
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  . )1(ال وجود إطالقًا لفهارس توضيحية لمنت النصـ  11
  . ي الدراسة، واملساعدة في التحقيقغياب املصادر واملراجع املعتمدة ف ـ 12
       .   ع البصر عند الطّبع وعند املراجعةلَم ينتبه املُحقِّق إلَى خداـ  13
عادة تحقيقه إل )2()مسوغات (  قاعدة بياناتولتوضيح مفهومنا للكتاب املُحقَّق أردنا ضبط      

  :من خالل اجلدول اآلتي
  

ــم  إس
  الكتاب

ــيغة   املُحقِّق  املؤلِّف ص
  التحقيق

دار ومكان 
  النشر

ــوغ  السنة  مس
  التحقيق

ــم  قس
  الدراسة

تخريج 
  احلواشي

املقابلة   فهارس  تعليق
ــني  ب
  النسخ

ــدرر  ال
املكنونة 
ــ ي فـ

ــوازل  ن
  مازونة

أبو زكرياء يحي 
( املغيلي املازونِي 

/ هـــ 883ت 
  )م 1478

حسانِي 
  مختار

ــرب   تحقيق مخـ
املخطوطات 

  ـ اجلزائر 

احلاجة إلَى   2004
حقيــق ت

  علمي 

  ال  ال  ال  ال  ال

  
     
  
  

        
       

  
  
       
  

            
              

                                                 
وال تتم الفائدة املرجوة إالّ بِها، فبِها يسـتطيع  للفهارس أهمية كبرية في التحقيق، وهي من متممات تحقيق أي كتاب،  )1(

الدارس الرجوع إلَى ما يحويه الكتاب بسهولة ويسر، وبِها يستطيع أن يكون فكرة عن اجلهد املبذول، وقد اختصر محمود 
محمود محمد : أنظر. »مفتاح كلِّ كتاب فهرس جامع، فاقرأ الفهرس قبل كلِّ شيء « : محمد شاكر أهمية الفهارس بقوله

  .40/  1987، مكتبة اخلاجني، مصر، املتنبي ـ رسالة في الطّريق إلَى ثقافتنا ـشاكر، 
، تحقيق تب اللُّغوية أنموذجاالكُ: مسوغات إعادة تحقيق التراث في ضوء قوانني امللكية الفكريةحسن خميس امللخ، : أنظر )2(

الدروبِي محمـد محمـود،   : أوراق املؤتمر الدولي لتحقيق التراث العربِي اإلسالمي، إعداد وتحرير: قالتراث الرؤى واآلفا
        .83ـ  82/  1، 2006منشورات جامعة آل البيت، األردن، 
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  عصر المازوني ومدى تأثُّره به: المبحث األول

ياسية خالل الفترة : لالمطلب األوم 1504ـ  1388/ هـ 910ـ  791( األوضاع الس(  
  

/ هـ 827ـ  791( ضعف الدولة الزيانية واستمرار النُّفوذ المريني : الفرع األول
  )م 1424ـ  1388

  
   )م 1393ـ  1388/ هـ 795ـ  791( والية أبِي تاشفني، عبد الرمحان الثّانِي  :أوالً
   )م 1393/ هـ 795( بِي ثابت يوسف بن أبِي تاشفني والية أ :ثانيا
   )م 1394ـ  1393/ هـ 796ـ  795( والية أبِي احلجاج يوسف بن أبِي حمو  :ثالثًا
   )م 1399ـ  1394/ هـ 801ـ  796( والية أبِي زيان محمد الثّانِي بن أيب حمو  :رابعا

   )م 1401ـ  1399/ هـ 804ـ  801( حمو والية أبِي محمد عبد اهللا بن أبِي  :خامسا
   )م 1411ـ  1401/ هـ 813ـ  804( والية أبِي عبد اهللا محمد املعروف بابن خولة  :سادسا
   )م 1412ـ  1411/ هـ 814ـ  813( والية عبد الرمحان بن محمد بن خولة  :سابعا
   )م 1412/ هـ 814( والية السعيد بن أبِي حمو  :ثامنًا
   )م 1424ـ  1412/ هـ 827ـ  814( أبِي حمو  نوالية أبِي مالك عبد الواحد ب :تاسعا

  
/ هـ 910ـ  827( ضعف الدولة الزيانية واستمرار النُّفوذ الحفصي : الفرع الثّاني

  )م1504/  1424
  

   )م 1428/  1424/ هـ 831ـ  827( والية أبِي عبد اهللا محمد املدعو بابن احلمراء  :أوالً
   )م 1462ـ  1431/ هـ 866ـ  834(  لوالية أبِي العباس أمحد العاق :ثانيا
   )م 1430/هـ 833( والية أبِي عبد اهللا محمد املدعو بابن احلمراء للمرة الثّانية  :ثالثًا
   )م 1430ـ  1428/ هـ 833ـ  831( الثّانية  ةوالية أبِي مالك عبد الواحد بن أبِي حمو للمر :رابعا

   )م 1468ـ  1462/ هـ 873ـ  866( والية أبِي عبد اهللا محمد املتوكل  :خامسا
   )م 1468/ هـ 873( والية أبِي تاشفني الثّالث  :سادسا
   )م 1504ـ  1468/ هـ 910ـ  873( والية محمد الثّابتي  :سابعا
   )م 1504ـ  1388/  هـ910ـ  791: ( والّة  الدولة الزيانية خالل الفترة  :جدول
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ـ   1388/ هــ  910ـ   791( األوضاع السياسـية خـالل   : لمطلب األولا
  ) م 1504

  
، بدايـة  )1(م1388/ هـ 791ذي احلجة : مثَّلت وفاة السلطان أبِي حمو موسى الثّانِي     

م، تاريخ سقوط غرناطة، تأكَّدت فيهـا تبعيـة   1492/ هـ 897: مرحلة جديدة امتدت إلَى
  .الزيانيني للمرينيني واحلفصيني

يشكِّل توازنا فـي  « : تفاقم خالل هذه الفترة اخلطر املسيحي، إذ توالت النكبات وأصبح     
  .)2(»غرب حوض املتوسط 

ا مرارا لتتوسع شيئًا ما من الدول الثالث تضايقت من حدودها، فتجاوز قابل كل دولةوبامل     
  .ا نحو اململكة الزيانيةساب جارتها، وأغلبها كان موجهعلى ح

مع أن طبيعة النظام السياسي لتلك الدول ال يسمح لَها باإلعتماد على األهـالي، فكانـت        
ي، مما أضعف جانبهم، ودفعهم إلَى التعاون مع الـدول  فرقُهم املُحاربة تتكون من جيش نظام

ـ في مرحلة الحقة ـ، وبصفة خاصة مع إسبانيا والربتغال، رغم اعتدائهما علـى     )3(املسيحية
السواحل املغربية، وذلك لتفادي األخطار الداخلية من طرف األهالي، واألخطار اخلارجية مـن  

  .)4(طرف الدول املُجاورة
ونحن نميز هذه الفترة باملغرب الزيانِي ـ زهاء قرن من الزمن ـ تعاقب خاللَها على سدة        

، إلَى )5(احلكم أربعةَ عشر سلطانا، يالحظ اعتماد بنِي زيان اعتمادا كليا على أعراب بنِي هالل
: ، كتب سنة)م 1514/ هـ 920ت ( حد أنَّ التاجر املتجول عبد الباسط بن خليل املصري 

من كان معه أمري العربان راج أمره، ومن كان عليه كان فـي  « : م، يقول1463/ هـ 868
  .)6(»إدبارٍ وتخوف 

  
                                                 

 .181/ س .التنسي، م )1(
 .193/  2. 2000، الدار البيضاء، 2 :، طمجمل تاريخ املغربالعروي عبد اهللا،  )2(
 .176/  1982، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، العالَم اإلسالمي احلديث واملعاصرجالل يحي،  )3(
 . 176/ ن .م )4(
 .212/ س .العروي، م )5(
 .42/ روبري برونشفيك، رحلتان إلَى شمال إفريقيا،  )6(
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، ومن عزِل عن السلطة ورجـع  )2(، ومن حكَم شهرين)1(فكان منهم من حكَم أربعني يوماً     
حر املتزاحمني، وتشاكُسِ املتنافسني، وسواٌء ذلك بني بني تنا« : ، ومرت كل هذه املرحلة)3(إليها

، )4(»الدولتني املتجاورتني املكتنفتني لهذا القطر شرقاً وغرباً، أم بني أعضاء األسرة املالكة نفسها 
وعيش مضطرب كهذا ال يمكن معه تشييد، أو بنيانٌ، أو نشر علم أو عرفان أو غري ذلك، « : 

  .)5(»لَى احلضارة بصلة، أو يرفع لَها شأنٌ في عالَم األكوان مما يمأُ إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عبـد احلميـد   : أنظر). م 1393/ هـ 795ت( ن أبِي تاشفني بن أبِي حمو الثّانِي وهو السلطان أبو ثابت يوسف ب )1(

  .434. / 1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، اجلزائر في التاريخحاجيات، 
س .حاجيات، م: أنظر ). م 1412ـ  1411/ هـ 814ـ  813( وهو السلطان عبد الرمحان بن محمد بن خولة  )2(

 /427. 
ـ   831( ، ثُم )م 1424ـ   1412/ هـ 827ـ   814( أبِي مالك عبد الواحد بن أبِي حمو : وهما السلطانان )3(

م 1428ـ  1424/ هـ 831ـ  827( ، وأبِي عبد اهللا محمد املدعو بابن احلمراء )م 1430ـ  1428/ هـ 833
( ثُم ، )نسي، م: أنظر). م 1430/ هـ 833اك، . 246ـ  241/ س .التاريخ العام للجزائـر عثمان الكعموجز الت ،

، دار الغـرب  1: أبو القاسم سعد اهللا ومحمد البشري الشنيتي وناصر الدين سعيدونِي وإبراهيم بحـاز، ط : تقدمي ومراجعة
 .  432ـ  431ـ  427/ س .حاجيات، م. 235ـ  234/  2003اإلسالمي، بريوت، 

 .191/  2. 1965، دار املكتبة، بريوت، تاريخ اجلزائر العامان محمد، اجليالنِي عبد الرمح )4(
، ديـوان املطبوعـات   باقة السوسان في التعريف بِحاضرة تلمسان عاصمة دولة بنِي زيـان محمد بن رمضان شاوش،  )5(

 .113/  1995اجلامعية، اجلزائر، 
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ـ   791( ضعف الدولة الزيانية واسـتمرار النُّفـوذ المرينـي    : الفرع األول
  ) م 1424ـ  1388/ هـ 827
ـ   1388/ هـ 795ـ   791(  )1(والية أبِي تاشفين عبد الرحمان الثّاني: أوالً

  )م 1393
  
غير الوضع في تلمسان بوفاة أبِي حمو الثّانِي، في غُرة ذي احلجة، سنة إحدى وتسـعني  ت     

م، وتنصيب ولي العهد ابنه أبو تاشفني علـى العـرش   1388نوفمرب /  هـ 791: وسبعمائة
وكان يقيم « : الزيانِي، حيث تأكَّدت تبعية الدولة الزيانية لملوك بنِي مرين، قال عنه ابن خلدون

بدعوة السلطان أبِي العباس صاحب املغرب، ويخطب له على منابر تلمسان وأعمالها، ويبعـثُ  
  .)2(»إليه بالضريبة كلَّ سنة، كما اشترط على نفسه 

وكان استنجاد أبِي تاشفني في حربِه ضد أبيه، عامالً مشجعا على مواصلة بنِي مرين فـي       
لتجنبهم كثرة التكاليف، وتمكِّنهم مـن  « : زيان، وهي حسب تعبري العرويسياستهم ضد بنِي 

  .)3(»التحكم في مصري هذه الدولة 
  
  
  
  
  
  

                                                 
معتدل القامة، وأمه بنت رحوي، هي نجمة بنت أمحد، زوجت بفاس أبيض اللَّون، « : قال عنه صاحب روضة النسرين  )1(

ـ بعد اهلزمية على بنِي عبد الوادي بأمجاد ـ لرحوي، ورأيت أبا تاشفني هذا رحويا، معه في رحى عيون األخـرية مـن    
ل على رأسه الدقيق لديار الناس بقُفَّتـه  الرصيف بفاس، وهو البس من ثياب الرحويني تشامري، ورأسه فيه قريعة، وهو يحم

 .  71/ س .ابن األمحر، م: أنظر. »... 
  .425/  3س، .، حاجيات، م180/  2س، .اجليالنِي، م. 481/ 7س، . ابن خلدون، م )2(

215. , Paris, 1970, P:L' histoir du MaghrebLaroui Abdellah,  )3(  
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وعلى الرغم من منافسة أبِي زيان بن أبِي حمو حاكم مدينة اجلزائـر بِمسـاعدة عـرب         
، حيث تقـدم نحـو مدينـة تلمسـان     ، احلليفني التقليديني لبنِي زيان)2(، وبنِي عامر)1(حصني

، بِهدف خلع اهليمنة املرينية، إالّ أنه تراجع بعد حصار )3(م1391/ هـ 792: وحاصرها سنة
، إلَى )4(أيام بسبب تراجع أنصاره وتخاذلهم، ولَجأ إلَى بنِي مرين ينافس أخاه في ودهم 10دام 

وأمد أبا زيان باجلنود والعتاد، وسمح له في منتصف  أن تغير أبو العباس املرينِي على أبِي تاشفني،
، تـوفي أبـو   )6(، ولَما بلغ أبو زيان مدينة تازا)5(، بالتوجه نحو تلمسان1393/  795: سنة

  . ، فأوقفوا حليفهم اجلديد وأودعوه السجن)7(1393فيفري /  795: تاشفني في ربيع الثّانِي
  
  
  
  

                                                 
جنوبا إلَى مدينة املديـة  ) أشري ( ى املغرب عنهم، أي في املنطقة املمتدة بني التيطري كانت مواطنهم بِجوار بين يزيد إلَ )1(

، مؤسسـة  8: ، طمعجم قبائل العرب القدمية واحلديثـة عمر رضا كحالة، . 58/  6س، .ابن خلدون، م: أنظر. شماال
عربية في املغرب في عصري املوحـدين  القبائل المصطفى أبو الضيف أمحد عمر، . 281/  1، 1997الرسالة، بريوت، 

 .  165/  1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،وبنِي مرين
املعقل، استوطنوا أراضـي   يبنو عامر بن زغبة، مواطنهم في آخر مواطن زغبة من املغرب األوسط قبلة تلمسان مما يل )2(

الزيانية، واستقروا بنهر واصل القريب من جبال الونشريس، وفي القـرن   الشمال التلِّية، واجلزء الشرقي من أراضي الدولة
م، تولَّوا جباية الضرائب على السهول التلِّية التي تقع ما بني مرتفعات تسالة والظّهرة، كما سيطروا على زيدور 14/ هـ 8

بنو يعقوب بن : ومن أبرز بطونِهمغرب عني متوشنت وماللة، وكذلك  سفوح سبخة وهران، وبعض املناطق من سهل سيق 
ت ( األصطخري، أبـو إسـحاق إبـراهيم    : أنظر. عامر، وبنو حميد بن عامر، وبنو عامر وهم بنو شقارة وبنو مطرف

/  1961، القاهرة، ممحمد جابر عبد اهللا ومحمد شفيق، دار القل: ، تحقيقكتاب املسالك واملمالك) م 950/ هـ 339
س، .يحي بن خلدون، م. 61/  1س، .الوزان، م. 68/  6س، .ابن خلدون، م. 594/  1س، .ياقوت احلموي، م. 22
 . 157ـ  156/ س .مصطفى أبو الضيف عمر، م. 708ـ  707/  2، س.مكحالة، . 112/  2
 .425/  3س، .حاجيات، م )3(
 .481/  7س، .ابن خلدون، م )4(
 .232/ س .الكعاك، م. 426/  3س، .حاجيات، م )5(
 .482/  7س، .ابن خلدون، م )6(
يحـي  : ، تحقيق ودراسـة طلوع سعد السعوداملزاري، اآلغا بن عودة، : أنظر. بِموضع يقال له الغيران من بنِي ورنيد )7(

      .481/  7س، .ابن خلدون، م. 188/  1. 1990، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: بوعزيز، ط
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  )م 1393/ هـ 795( بن أبِي تاشفين  )1(ثابت يوسفوالية أبِي : ثانيا
    

بعد وفاة أبِي تاشفني، تمت مبايعة أبِي ثابت يوسف بن أبِي تاشفني خلفًا له، في ربيع الثّانِي      
، وعين الوزير أمحد بن املعز وصيا عليـه، إالّ أنَّ حكمـه دام   )2(م1393/ هـ 795: من سنة

نَّ عمه أبو احلجاج يوسف بن أبِي حمو الثّانِي كان قد برز مـن وراء  أربعني يوما فقط، ذلك أ
  .)3(السلطة املرينية، وتمكَّن من قتل أبِي ثابت في ربيع الثّانِي من نفس السنة

  
 1393/ هــ  796ـ   795( بن أبِي حمو  )4(والية أبِي الحجاج يوسف: ثالثًا
  ) م 1394ـ 
  

جاج يوسف بن أبِي حمو من ابن أخيه، ووزيره الوصي عليه، وتولَّى شؤون تخلَّص أبِي احل     
/ هــ  796: م، وقُتل في صفر من سـنة 1393/ هـ 795: البالد في ربيع الثّانِي من سنة

  .)5(م، فكانت دولته عشرة أشهر1394
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .71/ س .ابن األمحر، م: أنظر. »أبيض اللَّون، شديد القسوة، سفّاكًا للدماء « : نقال عنه صاحب روضة النسري )1(
، املؤسسـة الوطنيـة   تلمسان عرب العصورالطمار محمد بن عمرو، . 206/ س .التنسي، م. 71/ س .ابن األمحر، م )2(

 .210/  1984للكتاب، 
 .834/ س .امليلي، م. 426/  3س، .ت، محاجيا. 189/ س .املزاري، م. 207/ س .التنسي، م )3(
جند اجلنود، وعقْد األلوية والبنود، أمر األيام فائتمرت، وطافت بكعبته اآلمال واعتمرت، إلَـى  « : حاله التنسي، بقوله )4(

 .209/ س .م: التنسي: أنظر. »بيان جبل عليه وفصاحة، ورحب جنان للوافدين وساحة 
 .209/ س .التنسي، م. 71/ س .ابن األمحر، م )5(
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 1394/ هـ 801ـ   796( والية أبِي زيان محمد الثّاني بن أبِي حمو : رابعا
  ) م 1399ـ 
  

م، 1393/ هـ 796: ، وهو مقيم بتازا في محرم)1(بعد وفاة السلطان أبِي العباس املرينِي     
غادر إبنه أبو فارس عبد العزيز تلمسان، وأطلق سراح أبِي زيان ووجهه إلَى العاصمة الزيانيـة،  

  .)2(م1394/ هـ 796: فملكها وبويع بِها سنة
، وإقامـة  )3(أبِي زيان أن يعيد للدولة الزيانية رونقها وازدهارها، بتشـجيعه للعلـم   حاول     

: ، إالَّ أنَّ سياسة املرينيني مكَّنت أخوه عبد اهللا من محاصرة تلمسان سـنة )4(العالقات اخلارجية
  .)5(م، والقضاء على أبِي زيان بقتله1399/ هـ 801

  
  
  
  

                                                 
/ هــ  775: سـنة  مدينة طنجة في شهر ربيع اآلخـر أبو العباس أمحد املستنصر بن أبِي سالم بن أبِي احلسن، بويع بِ )1(

م، وخلـع  1374/ هــ  776: يوم األحد، السادس من محرم فاتح سنة عة التامة باملدينة البيضاء،م، وبويع البي1373
م، فكانت دولته األولَى مـن  1384/ هـ 786: سنة وفِّي ثالثني لشهر ربيع األولركن يوم األحد املباملوضع املعروف بال
  45/  س.ابن األمحر، م: أنظر. سنني وشهرين 10شهرا، ومن حني بويع باملدينة البيضاء  11سنني و 10حني بويع بطنجة 

  . 210/ س .الطمار، م. 426/  3س، .حاجيات، م. 190/  س.ماملزاري،  )2(
وتولَّع بالعلم فلم تخلُ حضرته من مناظرة، وال عمرت إالَّ بِمذاكرة ومحاضرة، فالحت للعلم في أيامه « : قال املزاري )3(

كتاب اإلشارة فـي  « : شموس، وارتاحت لالستغراق فيه نفوس بعد نفوس ، وصنف كتابا نحا فيه منحا التصوف سماه
بيده نسخا من القرآن الكرمي ، ونسخة من صحيح البخـاري،   خ، ونس» النفس املطمئنة والنفس األمارة حكم العقل بني

التنسـي،  : أنظر. ، ألبِي الفضل عياض، وحبسها كلها بِخزانته التي بِمقدم اجلامع األعظم بتلمسان»الشفاء « ونسخا من 
 . 190/ س، .املزاري، م. 211/ س، .م
: أنظر). م 1399ـ  1382/ هـ 801ـ  784( مع امللك الظّاهر سيف الدين برقوق، أولُ امللوك الربجيني بِمصر  )4(

ـ   341/  1951محمد بن تاويت الطّنجي، القـاهرة،  : ، تعليقالتعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغرباابن خلدون، 
 .    190/ س .املزاري، م. 345

ابن األمحـر،  : أنظر. »ثُم قُتلَ، وسيق رأسه إلَى احلضرة، فطيف به في فاس على رمح « : وضة النسرينقال صاحب ر )5(
  . 228/ س .أنظر، التنسي، م. محمد بن مسعود الواعزانِي: وقد أورد التنسي إسم الشخص الذي قتله يدعى. 72/ س .م
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ـ   1399/ هـ 804ـ   801( اهللا بن أبِي حمو والية أبِي محمد عبد : خامسا
  )م 1401

  
، إالَّ أنَّ سياسته التي اتسـمت بإظهـار العـدل    )1(م1399/ هـ 801: ولي املُلْك سنة     

والصرامة، لَم ترِق حاشيته ورجال بالطه، فتم خلعه واعتقاله بفاس من طرف السلطان املرينِي، 
حممكانه أخوه م ي2(م1401/ هـ 804: د املعروف بابن خولة سنةوول(.  

    
/ هــ  813ـ   804( والية أبِي عبد اهللا محمد المعروف بابن خولة : سادسا
  )م 1411ـ  1401

  
/  813: ، إلَى أن تـوفي سـنة  )4(، وكان عهده عهد استقرار وهدوء)3(يلقَّب بالواثق باهللا     
1411)5(.  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 193/  2س، .اجليالنِي، م. 336/  2/ س .يلي، مامل. 427/  3س، .حاجيات، م. 229/ س .التنسي، م )1(
 .427/  3س، .حاجيات، م. 229/ س .التنسي، م )2(
 .233/ س .الكعاك، م. 835/ س .امليلي، م. 113/ س .شاوش، م  )3(
ةً وسؤلَا، تنزلت عنـد مـن   وكانت أيامه كلُّها غُررا وحجوال، ما أم أحد فيها مطلبا إالَّ وأدرك منه بغي« : قال التنسي )4(

أدركها مرتلة املواسم واألعياد، لعروها عما يوجب التألُّم واألنكاد، القلوب فيها هنية، واألحوال مرضية، واألسعار رخية، 
 .232ـ  231/ س .التنسي، م: أنظر. »واملآرب مقضية، واألرزاق دارة، والعيون من املسرة قارة 

. 427/  3س، .حاجيـات، م . 113/ س .شـاوش، م . 191/ س .املزاري، م. 233ـ   230 /س .التنسي، م )5(
 .234/ س .الكعاك، م
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ـ   1411/ هـ 814ـ   813( لرحمان بن محمد بن خولة والية عبد ا: سابعا
  )م 1412

  
، إالَّ أن عمه السعيد بن أبِي )1(م1411/ هـ 813: تولَّى احلكم في سابع ذي القعدة سنة    

حمو كان قد فر من السجن بفاس، وتمكَّن من احتالل تلمسان، وخلع سلطانِها عبد الرمحان بن 
  .)2(م1412/ هـ 814: من سنة خولة، آخر محرم

  
  )م 1412/ هـ 814( والية السعيد بن أبِي حمو : ثامنًا
  

لَم تزد مدة حكمه على خمسة أشهر، ولَم يحسن التصرف في شؤون الدولـة، ذلـك أنَّ        
 ، فاهتبل بنـو مـرين وطـالبوا   )3(سياسته أدت إلَى إفراغ بيت املال، وإثقال الرعية بالضرائب

بِحقوقهم، مما دفع بالسلطان أبِي العباس املرينِي إلَى إرسال جيش الحتالل تلمسان، على رأسه 
  .)4(م1412/ هـ 814: أبا مالك عبد الواحد، فاستولَى عليها في رجب سنة

  
  
  
  
  

                                                 
 . 234/ س .الكعاك، م. 211/ س .الطمار، م. 194/  2س، .اجليالنِي، م. 234/ س .التنسي، م )1(
لطنة احلفصية تارخيهـا السياسـي   الساملطوي محمد العروسي، . 427/  3س ، .، حاجيات، م234/ س .التنسي، م )2(

 . 570/  1986، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ودورها في املغرب اإلسالمي
 .234/ س .الكعاك، م. 427/  3س، .حاجيات، م )3(
 . 427/  3س، .حاجيات، م. 235/ س .التنسي، م )4(
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/ هــ  827ـ   814( أبِـي حمـو    نب )1(والية أبِي مالك عبد الواحد: تاسعا
  )م 1424ـ  1412

  
، وفـي عهـده   )2(م1412/ هــ  814: بويع صبيحة ليلة سادس عشر رجب من سنة     

استرجعت الدولة الزيانية بعض قوتها، وامتد نفوذها إلَى سائر أنحاء املغرب، بعـد أن أخضـع   
  .مختلف القبائل لحكمه

اإلسـترجاع   وبالنظر إلَى أوضاع املغرب األقصى خالل هذه الفترة، والتي تجسدها حركة     
وصول مملكة البرتغال إلَى ما وراء األندلس، واحتالله لمدينة سبتة ، )3(اإلسبانية لمملكة غرناطة

ـ   800( ، في عهد السلطان أبِي سعيد عثمـان بـن أمحـد    )4(م1415/ هـ 818: سنة
  .)5(، فضال عن اخلالف بني غرناطة وفاس على جبل طارق)م 1420/  1397/ هـ 823
     ي هذه الظُّروف قراخلية، بِهدف بسط نفـوذه   رفي شؤون تلمسان الدل فأبو فارس التدخ

، فدخلـها  )6(1424/  827: على املغرب األوسط، فكانت حملته العسكرية في ربيع سـنة 
 ، تحت إمـرة )7(وتحاشى إلغاء دولة بنِي زيان وإحلاقها بِمملكته، تاركًا إياها للجيش احلفصي

                                                 
: أنظـر . »جزيل العطاء، حليما عن الدماء، محبوبا من الرعية  كان شجاعا متناهيا في احلزم واجلد مقتفيا آثار أبيه،«  )1(

  .363/  1س، .امليلي، م
لَجنة من كتابة الدولة للشؤون : ، تحقيقاملؤنس في أخبار إفريقية وتونس، )م 1681/ هـ 1092ت ( ابن أبِي دينار  )2(

. 126ـ   125/ س .الزركشـي، م . 235/ س .التنسـي، م . 176/  1992، دارة املسرية، تونس، 3: الثقافية، ط
 . 264/  2س، .امليلي، م. 427/  3س، .حاجيات، م. 192/ س .املزاري، م

، بعيدا عن األحداث الداخليـة  )م 1396ـ   1393/ هـ 799ـ   796( لَم يكن السلطان أبو فارس عبد العزيز  )3(
كان أمريا صارما سيء اخلالل، متعاليا على أهل « : امللقب باأليسراجلارية في مملكة غرناطة، خاصة في عهد أبِي عبد اهللا 

 .575/ س .املطوي، م: أنظر. »دولته، بعيدا عن اإلتصال بشعبه، ال يكاد يبدوا في أية مناسبة عامة 
 .وما بعدها 91/  4س، .الناصري، م .256/  1برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )4(
 . 92/  4/ س .الناصري، م. 296/  1برونشفيك روبري، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )5(
 .573/ س .املطوي، م. 257/  1برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي، . 126/ س .الزركشي، م )6(
 .109/ س .الزركشي، م. 192/ س .املزاري، م. 236/ س .التنسي، م )7(
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محمد بن تاشفني الثّانِي املعروف بابن احلمراء، وتوجه بعد ذلك إلَى املغرب األقصـى لبسـط   
  .)1(نفوذه على فاس

  
ـ   827( ضعف الدولة الزيانية واستمرار النُّفـوذ الحفصـي   : الفرع الثّاني

  ) م1504/  1424/ هـ 910
/ هــ  831ـ   827( ء والية أبِي عبد اهللا محمد المدعو بابن الحمـرا : أوالً

  )م 1428/  1424
  

، )2(م1424مـاي  / هــ  827: بويع يوم األحد السادس عشر من جمادى الثّانية سنة     
م، اإلستقاللية فـي  1429/ هـ 832: وسرعان ما أحس باإلستقرار والقوة أعلن في حدود

لزيانية وتحصني عاصمته، خاصة بعد ، واستعد للمجابهة بتعبئة القبائل العربية وا)3(خطبة اجلُمعة
  .منابر تلمسان وفاس وغرناطة ىأن أصبح إمسه يذكر عل

قصد إثبات سلطته على املغرب األوسط، وأرسل إليه جيشـا تحـت    سفنهض إليه أبو فار     
  .)4(قائد مدينة قسنطينة فحكمها، ومعه أبا محمد عبد الواحد» جاء اخلري « قيادة 
ة قائد مدينة قسنطينة، إالَّ أنَّ عبد الواحد تمكَّن بِمساعدة بعض األعـراب مـن   ورغم هزمي     

  .)5(م1430/هـ 831: استرجاع عاصمته، وهزمية ابن احلمراء، في شهر رجب سنة
   

                                                 
ولَحقته في ... إن البالد بالدكم والسلطنة سلطنتكم، وجميع ما تأمروننا به نمتثله، « : صاحبها بوفد ليقول له بعث إليه )1(

، بيعة أهل فاس، ثُم بيعة صاحب األندلس، فصارت البالد األفريقية واملغرب األقصى، واألوسط، كلها )أي تونس ( طريقه 
 . 573/ س .املطوي، م. 91/  4س، .الناصري، م. 126/ س .الزركشي، م: أنظر. »تحت نظره 

/ س .امليلي، م. 212/ س .الطمار، م. 196/  2س، .اجليالنِي، م. 129/ س .الزركشي، م. 241/ س .التنسي، م )2(
835. 

  .  432/  3س، .حاجيات، م. 257/  1برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )3(
 . 432/  3س، .حاجيات، م. 257/  1إفريقية في العهد احلفصي، برونشفيك، تاريخ  )4(
 .     111/ س .الزركشي، م )5(
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ـ   831( الثّانيـة   ةوالية أبِي مالك عبد الواحد بن أبِـي حمـو للمـر   : ثانيا
  م 1430ـ  1428/ هـ 833

  
السلطان أبو مالك عبد الواحد على عرش تلمسان، لكنه سرعان ما تعرض إلَى منافسة عاد      

ابن احلمراء، بِمساعدة عن اجلهة الغربية، حيث تمكَّن من احتالل تلمسان ليلة األربعاء رابع ذي 
  .)2(، وقَتلِ السلطان عبد الواحد صبيحة تلك اللَّيلة)1(م1430/ هـ 833: القعدة سنة

  
هـ 833( والية أبِي عبد اهللا محمد المدعو بابن الحمراء للمرة الثّانية : ثًاثال 
  )م 1430/
  

لَما بلغ تملُُّك ابن احلمراء لتلمسان ومقتل عبد الواحد، إلَى السلطان أبِي فارس احلفصـي،       
: ليها في رجب سنةقرر النهوض إلَى تلمسان مرة ثانية، حيث تمكَّن من حصارها واالستيالء ع

، ونصب فيها أمريا ثالثًا من بنِي عبد الواد، هو أبو العباس أمحد بن أبِـي  )3(م1431/هـ 834
حمو، ثُم رجع إلَى عاصمته مصحوبا بِمحظيه السابق محمد بن أبِي تاشفني الذي ألقي عليـه  

  .)4(القبض في أحد اهلضاب املُجاورة لتلمسان
  
  
  
  
  

                                                 
  .423/  3س، .محاجيات، . 245/ س .التنسي، م )1(
بقرب باب كشوط ... ثُم دخل عليه ابن احلمراء، وهرب صبيحة يومه ذلك وطلع عليه النهار، فرتل عند جواده،  «:  )2(

ظرت إليه عجوز من أكابر عبد الواد، ودخلت عليه، وعرته من ثيابه، وصاحت بعبد الواد، فدخلوا عليه وذبحوه باملطمر، فن
 .50/  س.ميحي بن خلدون، : أنظر. »وجروه إلَى حمام الطُّبول، ورموه هنالك بالغسالني 

 .432/  3، س.محاجيات، . 257/  1، تاريخ إفريقية في العهد احلفصيبرونشفيك،  )3(
 .257/  1، تاريخ إفريقية في العهد احلفصيبرونشفيك،  )4(
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  ) م1462ـ  1431/ هـ 866ـ  834(  لوالية أبِي العباس أحمد العاق :رابعا
   

، وقد اعتز بعد وفاة السلطان أبِي فارس )1(م1431/ هـ 834: إعتلى عرش تلمسان سنة     
سـنة، عهـد    32: ، فكان عهده الـذي دام )2(م1434/هـ 837: عبد العزيز احلفصي سنة

اة الفكرية وإصالح أحوال األوقاف التي كانت تستغل لفائـدة  استقرار نسبِي تميز بازدهار احلي
  .)3(املشاريع الدينية والتعليمية واإلجتماعية

إالَّ أنه تعرض إلَى منافسة أقربائه، كان منهم أخوه أبو يحي بن أبِي حمو الذي ثار عليـه       
: اره إلَـى غايـة سـنة   وملك وهران واتخذها مركزا له وألنص )4(م1435/ هـ 838: سنة
، حيث فتحها جيش أمحد العاقل، ففر أبو يحي إلَى الشـرق، وتـوفي   )5(م1447/هـ 851

  . )6(م1451/هـ 855: بتونس سنة
م، ثار عليه أبو زيان محمد بن أبِي ثابت يوسف بـن أبِـي   1437/هـ 841: وفي سنة     

دينة اجلزائر، إالَّ أنَّ أهل اجلزائر غَدروا بأبِي زيان وقتلوه تاشفني الثّانِي، باملنطقة الشرقية، واحتلَّ م
  .)7(م1439/ هـ 843: سنة

م، ثار ضده األمري أمحد بن الناصر بن أبِي حمـو الثّـانِي   1446/ هـ 850: وفي سنة     
  . )8(بتلمسان، إالَّ أنه فشل في ذلك

                                                 
: ، تحقيـق إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، )م 1884/ هـ 1291ت ( إبن أبِي الضياف أمحد  )1(

حاجيـات،  . 247/ س .التنسي، م. 184/  1، 1999لَجنة من وزارة الشؤون الثقافية، الدار العربِي للكتاب، بريوت، 
 . 433ـ  432/  3س، .م
 .113/ س .مشاوش،  )2(
قام بترميم ما تالشى من املدرسة التاشفينية، وتشييد مسجد احلسن بن مخلوف الراشدي، وبناء مدرسة أبركان، وبناء  )3(

ابن البناء الواقع فـي   مسجد الشيخ السنوسي املُشيد فوق مدخل درب مسوفة بسوق الربادعيني، ومن املُحتمل أن مسجد
رحبة الزرع عند فندق املَجاري من منشآته العمرانية، باإلضافة إلَى أسوار املشور احلالية التي جدد بناءها حني تغلَّب علـى  

 . 114/ س .مشاوش، : أنظر. م1446/ هـ 850: األمري أمحد بن الناصر بن أبِي حمو الذي ثار عليه سنة
 .433/  3، س .محاجيات، . 194/ س .ماملزاري،  )4(
 .58/  2007م، اجلزائر، .، وزارة الثّقافة، دوهرانيحي بوعزيز،  )5(
  .433/  3س ، .حاجيات، م )6(
 .433/  3، س .محاجيات، . 194/ س .ماملزاري،  )7(
 .433/  3، س.محاجيات، . 194/ س .م، املزاري )8(
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م، حيث ثار عليه أبو عبد اهللا محمد 1462/ هـ 866: ودام حكم أبِي العباس إلَى سنة     
املتوكِّل من مليانة، ومنها اتجه نحو مدينة تلمسان، واستولَى في طريقه على قلعة بنِـي راشـد   
: وهوارة ومستغانِم ووهران، ثُم حاصر تلمسان لمدة يومني فقط، في أول جمادى األولَى سنة

  . )1(د العاقل فسجنه ثُم نفاه إلَى األندلسم، وقبض على سلطانِها أمح1462/هـ 866
، فقد )م 1488ـ   1435/ هـ 883ـ   839( أما العاهل احلفصي أبو عمرو عثمان      

، بعـدما  )2(جويلية، على رأس جيش كبري/ قام بالتدخل العسكري بِمغادرة عاصمته في شوال 
اس، إلَى أن وصل إلَى تلمسان، حيث أعلـن  عاقب أثناء الطَّريق بعض املتمردين في منطقة األور

  .)3(م1462/هـ 867: املتوكِّل الوالء سنة
  

ـ   1462/ هــ  873ـ   866( والية أبِي عبد اهللا محمد المتوكِّـل  : خامسا
  )4()م 1468

   
 :لَما ثار أبو زيان محمد بن أبِي ثابت يوسف بن أبِي تاشفني الثّانِي باملنطقة الشرقية سـنة      
م، على أمحد العاقل، كان إبنه أبو عبد اهللا محمد املتوكِّل قد استولَى علـى  1437/ هـ 841

متيجة واملدية ومليانة وتنس، فاتسع نفوذه على املغرب األوسط، وعمل على قمع الثُّوار من بنِي 
  .)5(عامر وسويد ومماألة الدواودة اخلارجني عن طاعة سلطان تونس

العاقل من منفاه باألندلس وبصحبته جيش من القبائل العربية والزيانية، وحاصـر  عاد أمحد      
ذي احلجـة   13: مدينة تلمسان مدة أربعةَ عشر يوما، لكنه قُتل أثناء لقائه بِجيش املتوكِّل فـي 

  .)6(م1462/ هـ 867

                                                 
  .59/ س .يحي بوعزيز، م. 433/  3، س.محاجيات، . 194/ س .ماملزاري،  ) )1(
  .135/ س .مالزركشي، : أنظر. » عظيم املدد مجهول العدد «: وصفه الزركشي بأنه )2(
 . 136س، .الزركشي، م. 291/  1برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )3(
 . 38/ س .يحي بن خلدون، م: أنظر. ذكر صاحب البغية أنه أقام باخلالفة إحدى عشر سنة غري شهرين )4(
 .434/  3س، .حاجيات، م )5(
 .  ن.، صن.م )6(
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إليه املتوكِّل حامية من جيشه  ثُم ثار األمري محمد بن غالية وتحصن بِجبل بنِي ورنيد، فبعث     
  .)1(م1463/ هـ 868: فقضت عليه سنة

وحاولت عرب بنِي عامر وسويد اإلطاحة باملتوكِّل بِمساعدة السلطان احلفصـي، حيـث        
أرسل معهم أبا زيان عبد الواحد بن أبِي حمو، مجهزا بالعساكر واألخبية واألموال، وتم حصار 

ربيع  14: سورها بآالت احلرب، وتم تجديد البيعة ضمن وثيقة كتابية بتاريختلمسان، وضربِ 
/ هــ  873: ، وبعد ذلك بقليل توفي املتوكِّل سنة)2(م1466نوفمرب  23/ هـ 841الثّانِي 
  .، فخلفه إبنه أبو تاشفني)3(م1468

  
  )م 1468/ هـ 873( والية أبِي تاشفين الثّالث : سادسا

  
، وقد تولَّى احلكم بعد أبيه، إالّ أن مدة حكمه لَم تطُل، فلم تنقص له )4(قَّب باألصغركان يل     

  .)5(أربعون يوما، حتى خلع من طرف أخيه أبِي عبد اهللا محمد الثّابتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .195/ س .ماملزاري، . 258/ س .مالتنسي،  )1(
 .291/  1تاريخ إفريقية في العهد احلفصي، برونشفيك،  )2(
 .434/  3، س.محاجيات،  )3(
 .237/ س .مالكعاك،  )4(
 . 61/  1. 1972، دار املعارف املصرية، لدولة اإلسالميةتاريخ اأمحد سعيد سليمان،  )5(
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  )م 1504ـ  1468/ هـ 910ـ  873( والية محمد الثّابتي : سابعا
  

: أمر تلمسان، ضعف شأنُ امللوك الزيانيني، وأخذت بعض املدن مثـل  بعد أن تولَّى الثّابتي     
تنس واجلزائر وتدلس، تستقلُّ عن السلطة املركزية، كما أنَّ كثريا من قبائل العرب خلعت طاعة 

، وقضوا بـذلك  )2(م استولَى اإلسبان على غرناطة1492/ هـ 897: ، وفي سنة)1(السلطان
  .ية باألندلسعلى آخر دولة إسالم

  
  
  
  
  

                                                 
  .455/ س .حاجيات، م )1(
ونزل محمد بن عبد اهللا، بِمرج غرناطة، وأفسد الزرع، ودوخ األرض، وهدم القرى، وضـيق علـى   « : قال املزاري )2(

: خلطب، وكثرت النوب، وذلـك أولَ سـنة  وضاق احلال، وبان االختالل، وعظم ا...غرناطة، ودام القتال سبعة أشهر، 
ومكَّنوا الطّاغية من البلد « : ، ليضيف»... هـ، وطمع العدو في االستيالء على غرناطة بسبب اجلوع دون احلرب 897

ـ وأن يكون بقاؤهم في أماكنهم  2ـ أن يكون التأمني لجميع الناس ـ  1: بعد أن شرطوا عليه سبعة وستني شرطًا، منها
ـ وأن تبق األوقاف على حالها  5ـ وأن تبقى املساجد على حالها ـ  4ـ وأن يقيموا شريعتهم على ما كانت ـ  3ـ 
ـ وأن ال يغصبوا أحدا   8ـ وأن ال يدخل نصرانِي دار مسلم ـ  7ـ وأن تكون احلرية األبدية لجميع املسلمني ـ  6ـ 
ـ وأن يطلقوا جميع األسرى الذين من غرناطة ـ  10ا وال يهوديا ـ ـ وأن ال يولِّي طاغيتهم على املسلمني نصراني 9ـ 
 12ـ وأن من هرب من األسرى من غري غرناطة ودخل غرناطة ال يرد لمكانه وإنما يأخذ ثَمنه من عند السلطان ـ    11

نة في مراكب السـلطان دون  ـ وأن اجلواز يكون في مدة معي  13ـ وأن من أراد اجلواز من املسلمني للعدوة ال يمنع ـ  
ـ وأن ال يقهر   15ـ وأن ال يواخذ أحد بذنب غريه ـ    14كراء ومن جاوز املدة يجوز ويعطي الكراء وعشر ماله ـ  

ـ وأن ال   17ـ وأن من تنصر من املسلمني يوقف حتى يظهر حالـه ـ     16من أسلم على الرجوع لدين النصارى ـ  
ـ وأن ال   19ـ وأن ال يوخذ له من كان سلبه لَهم في أيام العـدوة ـ     18يام احلرب ـ  عقاب على من قتل نصرانيا أ

ـ وأن ترفع عن جميع املسلمني   21ـ وأن ال يزيد في املقام على املُعتاد ـ    20يكلف املسلم بضيافة أجناد النصارى ـ  
ـ وأن ال يطَّلـع علـى دور     24ي للسـور ـ   ـ وأن ال يطَّلع نصرانِ  23ـ وأن ترفع جميع املغارم ـ    22املظالم ـ  

ـ وأن يسـري    27ـ وأن ال يدخل مسجدا من مسـاجدهم ـ   26ـ وأن ال يتطلَّع على عوراتهم ـ   25املسلمني ـ 
ـ وأن ال يمنع املـؤذِّن مـن     29ـ وأن ال يجعل عالمة كما يجعلها النصرانِي ـ    28املسلم يف بالد النصارى آمنا ـ  

 .140ـ  139/ س .املزاري، م: أنظر. » إلَخ... ، اآلذان
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  )          م 1504ـ  1388/ هـ 910ـ  791: ( والَّة الدولة الزيانية خالل الفترة : ثامنًا
      

  املصدر   املدة التقريبية  الفترة التي قضاها   إسم السلطان  الرقم 
أبِي تاشفني عبد الرمحان الثّانِي بـن أبِـي      1

  حمو
ـ   1388/ هـ 795ـ   791
  م  1393

سنوات و  3
ــهرا  14 ش

  يوما 16و

 70/ س .ابن األمحر، م
/ س .التنسي، م. 71ـ 
184.  

  
  .206/ س .التنسي، م  يوما 40  م1393/ هـ 795  أبِي ثابت يوسف بن أبِي تاشفني  2

 1393/  هــ  796ـ   795  أبِي احلجاج يوسف بن أبِي حمو  3
  م1394ـ 

  .71/ س .ابن األمحر، م  أشهر 10

  / هـ 801ـ  796  ي زيان محمد الثّانِي بن أبِي حموأبِ  4
  م1399ـ  1394 

  .210/ س .التنسي، م  سنوات 5

 1399/ هــ  804ـ    801  أبِي محمد عبد اهللا بن أبِي حمو  5
  م1401ـ 

  .228/ ن .م  سنوات 3

ـ   1401/ هـ813ـ   804  أبِي عبد اهللا محمد املعروف بابن خولة  6
  م1411

  .230/ ن .م  اتسنو 9

  .234/ س .التنسي، م  شهرين  م 1411/ هـ 813  عبد الرمحان بن محمد بن خولة  7

  .234/ ن .م  أشهر 5  م 1412/ هـ 814  السعيد بن أبِي حمو  8
ـ   1412/ هـ 827ـ   814  أبِي مالك عبد الواحد بن أبِي حمو  9

  م1424
  .235/ ن .م  سنة 13

ـ   1424/ هـ 831ـ   827  املدعو بابن احلمراءأبِي عبد اهللا محمد   10
  م1428

  .241/ ن .م  سنوات 4

ـ   1428/ هـ 833ـ   831  أبِي مالك عبد الواحد ـ للمرة الثّانية ـ  11
  م1430

  .244/ ن .م  سنة 2

أبِي عبد اهللا محمد املدعو بابن احلمراء ـ    12
  للمرة الثّانية ـ 

  .246/ ن .م  يوما 84  م1430/ هـ 833

  / هـ 866ـ  834  أبِي العباس أمحد العاقل  13
  م1462ـ  1431

  .247/ ن .م  سنة 32

ـــ 873ـ    866  أبِي عبد اهللا محمد املتوكِّل  14   /هــ
  م1468ـ  1462

  . 255/ ن .م  سنوات 7

  .237/ س .الكعاك، م  يوما 40  م1468/ هـ 873  أبِي تاشفني الثّالث  15

   /هـ 910ـ  873  محمد الثّابتي   16
  م1504ـ  1468

  .238/ ن .م  سنة 37
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أمريا من جملة الوالّة التابعني للدولة الزيانية، خـالل الفتـرة    16إستطعنا أن نتعرف على      
وبلغ مجموع السنوات التي قضوها ، )م 1504ـ  1388/ هـ 910ـ  791( املمتدة بني 

نت السلطة فيها قائمة على أساس يوما، كا 180شهرا، و 31سنة، و 115على رأس تلمسان 
  .)1(تطبيق مبدأ استبداد الدولة

ـ دون أن يوضح، والية السلطان أبِي   )2(نضيف إليهم ـ اعتمادا على ما ورد عند التنسي      
: م، بناًءا على قوله1437/ هـ 841: عبد اهللا املستعني، والذي يظهر أنه حكم منذ أواخر سنة

  .   »إحدى وأربعني توجه إلَى املغرب من تونس وفي أواخر سنة « 
إالَّ أننا نجِد أكثر األسباب املساهمة في إحداث شرخ كبري للبنيـة السياسـية، املعارضـة         

  .السياسية املُمثَّلة في شيوخ القبائل، فقد أتاحت لَهم الفنت واإلضطرابات امتالك سياسة الدولة
سي نماذج حية لدور األمراء وبعض األعيان في تأكيد احلضـور السياسـي   ويقدم لنا التن     

  :   ، نكتفي بذكر ثالثة نماذج منهاةلشيوخ القبائل العربي
، قال )م 1462ـ   1431/ هـ 866ـ   834( بأبِي العباس أمحد العاقل : يتعلَّق األول     

، وعـن  )3(»وكثر الثُوار من الزيانيني والعربان  واستولَى املتغلِّبون على األوطان،« : عنه التنسي
، ولعلَّ )4(»وبايعه موسى بن محمد، وعبد اهللا بن عثمان، وسليمان بن موسى « : مبايعته، يقول

  .هؤالء من أبرز شيوخ القبائل العربية
فلما وصـل  « : هفيمثلِّه أبو عبد اهللا محمد املستعني، قال التنسي في شأن سريت: أما الثّانِي     

  مهور الثّعالبة، وبعـضج بنو عمر بن موسى، ثُم بايعه ملِّيكش، ثُم يل، ثُملالوطن، بايعه أوالد ب
  .)5(»حصني 

، )م 1468ـ   1462/ هـ 873ـ   866( في حركة أبِي عبد اهللا املتوكِّل : والثّالث     
هض موالنا املتوكِّل من مليانة متوجهـا إلَـى   ولَما كانت سنة ست وستني، ن« : يقول التنسي

املغرب، فاستولَى على وطن بنِي راشد، ثُم على هوارة، ثُم افتتح مستغانِم، وتمزغران، ثُم عمد 
                                                 

( خاصة إذا تعلَّق األمر بِمصادرة األموال، وإثقال الرعية بالضرائب، وهو ما تعكسه سياسة السعيد بـن أبِـي حمـو     )1(
  .10/ أنظر ). م 1412/ هـ 814

 . 248/  س.مالتنسي،  )2(
 . ن.ن، ص.م )3(
  .249/ ن .م )4(
 .251ـ  250/ ن .م )5(
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إلَى وهران فافتتحها، ثُم توجه إلَى تلمسان فأقام عليها يومني، ودخلها في الثّالث، وهـو يـوم   
، وهي حركة تؤكِّد علـى أن أغلـب   )1(»ادى األولَى من السنة املذكورة اإلثنني، أول يوم جم

  .القبائل لَم تكن تابعة للدولة
يتمثل في ثورة األمري أمحد بـن  : ويمكن تمييز شكلني في تأكيد احلضور العسكري، األول     

ان من سنة خمسني، وفي ليلة سبعٍ وعشرين من رمض« : الناصر بن أبِي حمو، قال عنه التنسي
دخل األمري عبد الناصر ابن املولَى أبِي حمو، وتألَّفت عليه طائفة من تلمسان وصرخوا بنصـره  

«)2( .  
فجاء مع « : فقد جسدته ثورة األمري محمد بن غالية، قال عنه التنسي: وأما الشكل الثّانِي     

  .)3(»أوباش تجمعوا عليه في جبل بنِي ورنيد 
ت ( وما يوضح بِجالء استبداد شيوخ القبائل على أمراء الدولة الزيانية، ما نصه ابن خليل      
ثُم عاد محمد بن ثابت إلَى املدينة في موكبه احلافـل،  « : ، حيث يقول)م 1514/ هـ 920

ن ذلك أن يسخر وسمعت امرأة في غضون اجتيازه على الناس من العجائز تدعو له بدعوات، م
اهللا تعالَى له سليمان بن موسى، فعجبت من ذلك، وكان سليمان هذا من كبار أمراء عرب تلك 
البالد، وهو أمري عربان هالل، أعظم من أمري آل فضل في هذه البالد، ومن كان سليمان هـذا  

  .)4(»معه من ملوك تلمسان راج أمره، ومن كان عليه كان في إدبارٍ وتخوف 
وعلى ما في النص من سلطة شيوخ القبائل وخضوع األمري، فاألعمق من ذلك إقرار أهـل       

  .البوادي بقيام حكم األمراء من جهة، وإشارة إلَى فراغ احلكم أمام اخلطر املسيحي
وهو تأكيد لغياب سلطة العلماء في متابعة شؤون الدولة ومراقبة سياستها، وقد دلَّت رواية      

التنسي على ما ترتب عنها من سفك وإراقة الدماء، مما جعل العصبيات واألحـالف القبليـة   
  .تحظى باإلحترام لدى اجلميع

                                                 
 .253/  التنسي، م،س )1(
 . 253/  ن.م )2(
 .258/ م،ن  )3(
 .42ـ  41/ برونشفيك، رحلتان إلَى شمال إفريقيا  )4(
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، وأبو )1(فيقتل أبو احلجاج يوسف بن أبِي حمو ابن أخيه أبِي ثابت يوسف بن أبِي تاشفني     
  .    )2(نِي مرينبمد مستجيشا بِمحمد عبد اهللا املستعني يقتلُ أخاه أبو زيان مح

وفي استقرائنا لمصنف الدرر، ما يكشف عن أثر األحوال السياسية في شخصـية الفقيـه        
أنَّ جمهـور الفقهـاء كـان متمسـكًا     « : القاضي يحي املازونِي، ويعكس مستوى يظهر فيه
  .)3(»فيما يخص تعيني القُضاة  عرجبالشرعية، وبالنظم التي تجعل األمري أو السلطان امل

وبِما أنَّ الظُّروف السياسية تحكَّمت في فتاوى الفقهاء، بِحيث أنهم كانوا أمـام أحـوال        
، )4(انحسار السلطة وحضور الشرع، يختارون دائما ضمان املعامالت واستمرارها وفق الشـرع 

  . )5(دل، ويضيع احلدودأو يقوم مقام السلطان إذا كان غري ع
( يالحظ تغير هذه املواقف بِحسب الظُّروف واألماكن، فالفقيه أبو الفضل محمد العقبـانِي      
، أفتى بإمضاء أحكام قاض عينه بعض األعراب باملغرب األوسـط،  )م 1466/ هـ 871ت 

 ذلك القاضي آثما لتولِّيه تلك وكانوا مخالفني أمر السلطان خوفًا من تعطيل األحكام، وإن اعترب
  . )6(اخلُطّة بدون أمر اإلمام

جماعة في مغربنا من العرب، تبلـغ مـابني   « : وقد أفتى يحي املازونِي على ذلك، بقوله     
فارسها وراجلها قدر عشرة آالف، أو تزيد، ليس لَهم إالَّ الغارات، وقطـعِ الطُّرقـات علـى    

وانتهاب أموالهم بغري حق، ويأخذون حرم اإلسالم، أبكارا وثيبـا،  املساكني، وسفك دمائهم، 
قهرا وغلبة، هذا دأْب سلفهم وخلَفهم، مع أنَّ أحكام السلطان أو نائبه ال تنالُهم، بل ضعف عن 

  .)7(»فأمرناهم بقتالهم، وصرحنا بأنه جهاد ...مقاومتهم، فضالً عن ردعهم

                                                 
 . 207/ س .التنسي، م )1(
 . 228ـ  227/ ن .م )2(
 .120/   10س،  .الونشريسي، م )3(
   .35/ ي .محمد فتحة، م )4(
، الدرر املكنونة في نوازل مازونة ،)م 1478/ هـ 883ت (  املازونِي يسى بن يحيبن موسى بن ع يحيأبو زكرياء  )5(

 .و180ورقة /  1 ، املكتبة الوطنية اجلزائرية،1335: مخ، رقم
 . 164/ س .العقبانِي، م )6(
 .و180ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )7(
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أخرى تذكر أنَّ املُحتسب له حق التدخل في إجبـار السـلطان، أو    ونحن في وجه رواية      
  .)1(القاضي على النظر في أمور الناس

وهو أنَّ مـن أهـل   : احلمد هللا جوابكم في أمرنا« : نجد في إحدى نوازل يحي املازونِي     
الشيوخ كما عـرفتم   القرى لَم يكن عندهم سلطان يحكم أمرهم، فأهل القبيلة ليس عندهم إالَّ

أمر القبائل، أجازوا لهؤالء أن يتخذُوا قاضيا بأجرة معلومة عند تمام كل سنة، يأخذ أجرته التي 
تفرض على الشيوخ، ثُم إن هؤالء عند امليعاد يأخذون ذلك من أهل قريتهم من الرجال والنساء 

  .)2(»والصبيان 
يحي املازونِي، فيما يصلح أهل البوادي بِحكم وظيفته، فقـد   وإن تنوعت اهتمامات الفقيه     

توزع ذلك مفصالً في متون املصنف، إالَّ أنَّ ما يميز سلطته كفقيه وقاضٍ، هو تجاوزه لقضـايا  
سياسية أعمق، وهو ما تجسده إحدى نوازله، في مسألة توقَّف عن احلكم فيها من شيخه أبِـي  

إن قريتننا كما تعلم، أهلها مملوكـون، أو شـبه   « : يد العقبانِي، جاء فيهاالفضل قاسم بن سع
مملوكني ألمراء العرب، يأتي األمري لدار احلضري ويدخل بالَ إذن كأنه دخل ملكه هو، وأوالده 

  .)3(»وأتباعه 
ث يقـول فـي   ويتكرر السلوك نفسه في التأكيد على انعدام األمن في البوادي املغربية، حي     

وسئلَ أيضا شيخنا عن أهل قرية جاءها أعراب خيالً ورجاالً، بنجوعها فقاتلهم « : إحدى نوازله
من بِها، وكان بعض أهل القرية وهم اجلُّل فر بنفسه، ومقاتلة هؤالء األعراب يزيد رجالُهم على 

ل من جهات القرية، فمـا  ألفي رجل، وفارسهم بِها يقْدر على خمسمائة فارس، وناشبوها القتا
كان من عشية يوم القتال، طلب كبري البلد تمييز من بقي بِها من الرجال املقاتلني، فوجد منهم 
عددا يسريا، وشاع اخلرب عن األعراب أنهم يعودون من الغابة، ضعف ما جاؤوا بـه بـاألمس،   

، وفيهم من يعتمد على مراجعته، لكثـرة  فاشتد اخلوف وجر من القرية ليالً نحوها ثالثني رجالً

                                                 
: ، نشررسالة في احلسبة، )م 12/ هـ 6: ي النصف األول من قت ف( ابن عبدون محمد بن أمحد التجيبِي اإلشبيلي  )1(

  .18/  1934ليفي بروفنسال، املَجلة األسيوية، املطبعة الوطنية، باريس، أفريل ـ جوان 
 .ظ7ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )2(
 .ظ12ورقة /  2، ن.م )3(
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العرب فقام هذا الكبري وصالَح عن قريته لَما خاف من فسادها، ورخصها من األمراء بِمائة دينار 
  . )1(»ذهبا 
تلك هي مجموعة من املضامني التي شكَّلت قاعدة اخلطاب املستعمل مـن طـرف الفقيـه        

للتأكيد على حضور النص الفقهي في معالَجـة األوضـاع     القاضي أبو زكرياء يحي املازونِي،
  . السياسية التي عاشتها الدولة الزيانية في مرحلة متأخرة

  
  
  
  
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . و11ورقة /  2 س،.م ،يحي املازونِي )1(
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  الزراعة: الفرع األول
  

فيعترب الفالحة أقدم وجوهـه،  ، على ثالث وجوه للمعاش، أما األول )1(يؤكِّد ابن خلدون     
لَى أبِي اخللق ، ولهذا تنتسب إ)2(»بسيطة وطبيعية وفطرية ال تحتاج إلَى نظم وال علم « : ألنها

األكثر فطرة واألكثـر التصـاقًا   « : ، وهي)3(»معلِّمها والقائم عليها « : فهو آدم عليه السالم
  .)4(»بالطّبيعة 

مركَّبة، وعلمية تصـرف  « : ألنها صناعة املتأخرة عن الزراعةفيتمثَّل في ال يأما املعاش الثّانِ     
  .)5(»فيها األفكار واألنظار 

هي احلصول « : فإنما ارة، وإن كانت طبيعية في الكسبفهو التج واملعاش الطّبيعي الثّالث     
  .)6(»فائدةُ الكسب على ما بني القيمتني في الشراء والبيع، لتحصلَ 

التي عرفتها الدولة  قتصاديةتي تشكِّل قاعدة رصد األحوال االال ونحن أمام النظرة اخللدونية     
  .م، في وجوه معاشها الثّالث1504ـ  1388/ هـ 910ـ  791: خالل فترة الزيانية
     ختلف األنشطة يتعلَّق األمر برصد مستويات تدخي موهـو  « : قتصـادية،  االل الفقهاء ف

تدخل من أجل التقومي والتصحيح وفْق مقتضيات الفقه، يطرأُ في الغالب نتيجة النزاعات التـي  
  .)7(»تحصلُ بني أطراف اإلنتاج 

شكَّلت الزراعة الشغل األساسي بالنسبة لمجتمع بنِي زيان، حىت أنها صارت قوام احلياة ـ       
، وباملقابل كانت )احلبوب ( ـ، خاصة إذا تعلَّق األمر بالبدو الرحل   )8(لطّغنريعلى حد تعبري ا

                                                 
 .397/ املقدمة  ابن خلدون، )1(
 .398/ ن .م )2(
 .ن.ن، ص.م )3(
، دراسة فلسفية النظريات اإلقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر اإلسالمي والواقع املُجتمعيعبد املَجيد مزيان،  )4(

 .18/  1988، املؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2: وإجتماعية، ط
 . 398/ املقدمة  ابن خلدون، )5(
 .ن.ن، ص.م )6(
 . 269/ س .محمد فتحة، م )7(
/ ، املكتبة الوطنية اجلزائريـة  2163: ، مخ، رقمزهرة البستان ونزهة األذهانالطّغنري، أبو عبد اهللا محمد بن مالك،  )8(

 .ظ2ورقة 



26 
 

األمالك الزراعية مرتبطة بِممارسة السلطة السياسية، وبدرجة من التوسع بتجميـع قطـع مـن    
  .)1(األراضي على يد بعض العائالت والقبائل والفرق الصوفية

( ساحات مختلفة على مستوى ظروف اإلنتاج وأنواعـه ونوعيتـه   مما يدلُّ على وجود م     
  ). إلَخ ... بساتني، حبوب، خضر وفواكه، تربية املاشية،

  
  ملكية األراضي: أوالً
  

، وأراضـي خاضـعة   )2(تكشف النوازل عن عالقات مختلفة باألرض، فهناك أراضي ملك     
  .، وأراضي األحباس)3(ها عن طريق اإلحياءللدولة، قد تفوتها باإلقطاع، أو تملِّكُ

، فقد )4(»من ألغز معضالت التاريخ اإلسالمي « : وعلى الرغم من أنَّ دراسة ملكية األرض    
اعتنى الفقهاء بِمعرفة ما إذا كانت صلحية، أم عنوية؟ وهل أنها من حيث املبدأ، أرض عشرٍ، أو 

  .؟)5(أرض خراج
                                                 

 .204/  2، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي، كبرونشفي )1(
)2( ختلفة بالنسبة ألراضي امللك مثلتستعمل النحرية، روض وريـاض،  : وازل تسميات مات، جنان، ضيعة، عرصة، بجن

ـ   16ـ   15ـ   11/  9. 238ـ   28/  8. 101ـ   97ـ   28/  5س، .الونشريسـي، م : أنظر. قرية، بستان
 .333/  1ابن رشد، فتاوى ابن رشد، . 262/  10. 604ـ  540ـ  527ـ  526ـ  163ـ  162

/ س .محمد فتحة، م: أنظر. عرفه الفقهاء بأنه لقب لتعمري داثر األرض بِما يقتضي عدم انصراف املعمر عن انتفاعه بِها )3(
346 .  
وقد اختلف الفقهاء في موضوع األرض التي يتم إحياؤها بدون إذن اإلمام، ثُم يقطعها هذا األخري لشخص معني، فمنهم     

يغري شيئًا، وأن األرض ملك لمن هي بيده، واعترب البعض اآلخر انطالقًا من مبدأ إذن اإلمـام أن مـن   من يرى أن ذلك ال 
أبو يوسف يعقوب بن : أنظر. أحياها وغرسها متعديا، فيجب رفع أمره إلَى السلطان الذي له وحده النظر في اإلبقاء أو القلع

املاوردي، أبو احلسن علي . 60/ ت .عرفة للطِّباعة والنشر، بريوت، د، دار املكتاب اخلراج، ) 798/  182ت ( إبراهيم 
عمرية عبد الرمحن، دار اإلعتصام، القاهرة، : ، تحقيقاألحكام السلطانية، )م 1058/ هـ 450ت ( بن محمد بن حبيب 

 .    117/  5س، .الونشريسي، م. 403/  2، 1995
 . 25/  2، 1980، دار الثّقافة، الدار البيضاء، 1: ، جإلسالميسوسيولوجيا الفكر امحمود إمساعيل،  )4(
يرى بعض الباحثني أنه من اخلطأ أن نتصور أنَّ الفقهاء املسلمني أنفسهم قد أولَوا عناية مفرطة إلَى تلك املسألة التي لَم  )5(

اتخاذ موقف شخصي في ذلك  تعد سوى خصومة مصطنعة بني املدارس الفقهية، بل العكس من ذلك كانوا يمسكون عن
برونشفيك، تـاريخ  : أنظر. النقاش املثالي الذي لَم يكن يؤثِّر إالَّ بصورة استثنائية في احللول املقترحة لبعض احلاالت املعينة

 .184/  2إفريقية في العهد احلفصي، 
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حول حكم األرض، فإنها خلُصت إلَى أحكام إجيابيـة بالنسـبة    )1(اباتهموإن اختلفت إج     
  .للرعية، وأكَّدت حقوقها التارخيية والشرعية عليها

ليست بالعنوية « : م، في حكم األرض أنها15/ هـ 9: وتفيدنا النوازل الواقعة في القرن     
  .)2(»وال بالصلحية، وإنما أسلم عليها أهلها 

إن خفي أمر األرض، ولَم يعلم هل هي أرض صلح، أو عنوة، أو أسلم عليها أهلها، « : وأنه     
ينظر إلَى ما توالت عليه القرون من بيع األرض وشـرائها،  « : ، أو)3(»فهي لمن وجِدت بيده 

ونيـة  وأنَّ العادة جـرت ببيـع األرض القان  « : ، بل)4(»وتحديدها، فتحمل تلك األرض عليه 
  .)5(»باملغرب وإرثها، والظَّاهر من حالها أنها مملوكة 

أرض املغرب على أقسام، منها أرض مختطة كأرض القريوان، فهي « :  مع التأكيد على أنَّ     
   لـك باإلحيـاء، وأرضموجبال، فهي ت يشترى فيافباع وتمليك داخلها وخارجها، وتأرض ت

ية ثُم أسلمت وانجلَى عنها أهلها، فاحلكم فيها لمن حازها، وأرض عنوة كانت عامرة في اجلاهل
فاحلكم فيها لآلخذ بِها، والذين افتتحوها، فإن جهلوا كان األمر فيها لإلمـام يتصـرف فيهـا    

  .)6(»بِمصالح املسلمني 
                                                 

فأجابه الشيخ أبو جيدة , حية أم عنوية؟سأل بعض عمال املنصور بن أبِي عامر أهل فاس عن حكم أرضهم هل هي صل )1(
: أنظر. »خلَّصكُم الرجل : ليست بصلح وإنما أسلم عليها أهلها، فقال لَهم« ): م 982/ هـ 372ت ( بن أمحد اليازغي 

 ، تحقيق علي بن املنتصـر زهرة اآلس في بيوتات أهل فاس، )م 1931/ هـ 1350ت ( اجلزنائي، عبد الكبري الكتانِي 
  .7/  2002الكتانِي، منشورات مطبعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب، 

، عـن  )م 1012/ هـ 403ت ( وأجاب فقيه القريوان علي بن محمد بن يخلف املعافري، املعروف بابن القابسي      
إنها مختلطـة  « : رض، فقالسؤال أشار في شرح املوطَّأ من كتاب اجلهاد إلَى اختالف العلماء بشأن عنوية أو صلحية األ

  .13/  1س، .ابن القاضي، م: أنظر. »هرب بعضهم من بعض فتركوها، فمن بقي بيده شيء كان له 
، بشأن أرض أفريقية، فأكَّد أنه لَم يقف على حقيقة أمرها )م 996/ هـ 386ت ( وأجاب ابن أبِي زيد القريوانِي      

( الداودي أبو جعفر أمحد بن نصر . 172/  4زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  ابن أبِي: أنظر. هل هي عنوية أم صلحية
شحاذة محمد رضا سالم، مركز إحياء التراث املغربِـي، دار  : ، تقدمي وتحقيقكتاب األموال، )م 1029/ هـ 420ت 

 .134/  6س، .ريسي، مالونش. 187/ س .العقبانِي، م. 71ـ  70/ ت .الثّقافة للطِّباعة والنشر، د
 .و50ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )2(
 . و50ورقة /  2، ن.م )3(
 .134/  6س، .الونشريسي، م )4(
 .188/ س .العقبانِي، م )5(
 .ظ92ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )6(
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، )1(»عدم امللك  أراضي قرى إفريقية الغالب عليها« : ومع دقّة تأكيد بعض املصادر على أنَّ     
فإنه من املتعذِّر أن نخلُص إلَى معطيات تسمح لنا بالتعرف على أنواع أراضي امللك خالل الفترة 
املدروسة، باستثناء احلاالت القليلة التي ترتبط بقضايا اإلقطاع، وأحباس األمراء، ألنها لَم تكـن  

  .دائما محلَّ النزاع
  
  :تياـ أراضي الدولة واإلقطاع 1
  

أرض ينتفع « : ، وفي مصنف الدرر)2(يشري مصطلح اإلقطاع عند ابن خلدون إلَى اإلسهام     
  .)4(»أرباب الظَّهري « : ، وفي املعيار)3(»بِجبايتها 

أنَّ األرض التي تكون لحاكم البالد قبـل  « : وقد حددت بعض املصادر هذا النظام بالقول     
قتل في احلرب، أو تكون من معين ماء، أو نحو ذلك، فهذه األصـناف   فتحها، أو تكون لرجل

من األرض، كان اخللفاء الراشدون يجيزون إقطاعها لمن شاءوا، على أن يؤدي عشر مالها لبيت 
  .)6(»ال يصح فيما هو موقوف لصالح املسلمني « : ، وفي حكمه)5(»املال، أو أكثر أو أقلّ 

  
  
  

                                                 
 .36/  1س، .البرزلي، م )1(
  .43ـ  34/  6ابن خلدون، العرب،  )2(
 .و80ورقة /  2س، .نِي، ميحي املازو )3(
 .334/  7س، .الونشريسي، م )4(
حميـد اهللا  : ، تحقيـق أنساب األشراف، )م 889/ هـ 276ت ( البالذري أبو العباس أمحد بن أبِي يحي بن جابر  )5(

 . 171/  1959محمد، القسم الرابع، دار املعارف، مصر، 
سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بِمن ، )م 1935/ هـ 1354ت ( إدريس الكتانِي أبو عبد اهللا محمد بن جعفر بن  )6(

عبد اهللا الكامل وحمزة بن محمد ومحمد بن حمزة بن علي، دار الثّقافة للنشـر  : ، تحقيقأقرب من العلماء والصلحاء بفاس
 . 73/  9. 99ـ  98/  5س، .م الونشريسي،. 180/  2س، .البرزلي م. 106/  3، 2004والتوزيع، الدار البيضاء، 
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، بأنه يريـد  )1()م 1401هـ 803ت ( أورد يحي املازونِي تعقيب شيخه ابن عرفة وقد     
  إقطاع تمليك،

وهي إشارة إلَى أن أئمة املسلمني كـانوا  . )2(»وأما إقطاعها لإلنتفاع بِها مدة فجائز « : فقال 
  .يتصرفون في ذلك تصرف األخذ بِجواز اإلقطاع فيها

الواردة عن الفقيه يحي املازونِي، في شكل سؤال وجهه إلَى شيخه وتكشف إحدى النوازل      
عن أرض معروفة ألناس ومنسوبة « : )3()م 1450/ هـ 854ت ( أبو الفضل قاسم العقبانِي 

ويؤدون خراجها لإلمام اخلليفة، ثُم إنَّ اإلمام ملَّكها لرجل من شيوخ العـرب،  ... إليهم قدميا، 
  .)4(»من املصلحة تمليكًا مطلقًا عاما لَما رأى فيها 

                                                 
تقـدمي   الفارسية في مبادئ الدولة احلفصية،ابن قنفد أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن اخلطيب، : أنظر ترجمته في )1(

ن أبو ابن اجلزري شمس الدي. 296/  1968محمد الشاذلي النيفر وعبد املَجيد التركي، الدار التونسية للنشر، : وتحقيق
، دار 3: برجستراسر، ط: ، عنِي بنشرهغاية النهاية في طبقات القُراء، )م 1429/ هـ 833ت ( اخلري محمد بن محمد 

إنباء الغمر ، )م 1448/ هـ 852ت ( ابن حجر العسقالنِي أمحد بن علي . 342/  2، 1982الكتب العلمية، بريوت، 
. 192/  2، 1986، دار الكتب العلمية، بـريوت،  2: محمد بن عبد املعيد خان، ط :، مراجعةبأنباء العمر في التاريخ

: ، تقدمي وتحقيقاحللل السندسية في األخبار التونسية، )م 1736/ هـ 1149ت ( السراج محمد بن محمد األندلسي 
ت ( الشوكانِي محمـد بـن علـي    . 561/  1، 1985، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: اهليلة محمد احلبيب، ط

. 255/  2ت، .، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، دالبدر الطّالع بِمحاسن من بعد القرن السابع، )م 1834/ هـ 1250
. 569/  2، 1992، دار الكتب العلمية، بريوت، إيضاح املكنون في الذّيل على كشف الظُّنونالبغدادي إمساعيل باشا، 

، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    هدية العارفني أمساء املؤلِّفني وآثار املصنفني من كشف الظُّنونيل باشا، البغدادي إمساع
: ، تحقيقتوشيح الديباج وحلية اإليتهاجالقرافي بدر الدين محمد بن يحي، . 27/ س .مخلوف، م. 177/  2، 1992

، طبقات املفسرينالداودي شمس الدين محمد، . 277/  1983 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،1: أمحد الشتيوي، ط
س، .ابن العماد، م. 583/ س .ابن فرحون، م. 232/  2ت، .لَجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، د: مراجعة
 1س، .السيوطي، م .240/  9س، .السخاوي، م. 99/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 460/ التنبكتي، النيل . 38/  7
 /299 . 
  . و93ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )2(
أبو األجفان : ، دراسة وتحقيقرحلة القلصادي، )م 1486/ هـ 891ت ( القلصادي أبو احلسن : أنظر ترجمته في )3(

، 1: ، طم اجلزائرمعجم أعالنويهض عادل، . 107ـ   106/  1978نسية للتوزيع، تونس،و، الشركة الت3: محمد، ط
. 365/ التنبكتي، النيل . 149ـ   147/ س .ابن مريم، م. 130/  1971املكتب التجاري للطِّباعة والنشر، بريوت، 

. 85/  1س، .احلفناوي، م. 255/ س .مخلوف، م. 181/  6س، .السخاوي، م. 11/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، 
 .50/  4س، .كحالة، م. 243/  2س .مالبغدادي، . 253/ س .ابن قنفد، م

 . ظ94ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )4(
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تفيد النازلة، أنَّ بعض إقطاعات الرعية كانت موظَّفة لصالح الدولة، وإن كان أمر احلكـم       
  .فيها ال يجوز، فقد أفتى الفقيه فيها فتيا املُقر بأمر الواقع

بعد أن وقـع التمليـك   « : نه فبعد إشارته إلَى اإلختالف بشأن أرض اخلراج، أكَّد على أ     
  .)1(»واإلقطاع يجب مضيه ونفوذه أين وقع 

وإذا تعلَّق األمر ببعض األطراف ذات النفوذ السياسي أو الدينِي، فإن مباشـرة السـالطني        
  .     )2(لبعض اإلقطاعات تتم بعناية لضمان توازنات الدولة وخدمة لسياستها العامة

رؤساء الطّوائف الصوفية ألراضي واسعة، نتيجة نفوذهم الروحي، جاء في إحدى  امتالكك     
أنَّ جماعة من املرابطني أنعم السلطان عليهم بأزواج من احلراثة وعليها عيون مـاء،  « : النوازل

  . )3(»فاقتسموا األزواج والعيون، فصار كل منها يشغلُ ما منِح له بالقسمة، نم األرض واملاء 
وكثريا ما تعرضت عقود االستغالل املؤطَّرة شرعيا بني بعض املزارعني واملسـتفيدين مـن        

  .أراضي اإلقطاع إلَى الفسخ بسبب سلطة املستفيدين
أنَّ رجالً من « : )4()م 1439/ هـ 842ت ( ومن ذلك ما سئل عنه احلفيد ابن مرزوق      

أرضا ينتفع بِجبايتها فيعمد لمن تحت شياخته في زمـن احلـرث    أعيان القبائل أعطاه السلطان
                                                 

 . ظ94ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )1(
 353/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )2(
 .و56ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )3(
، )م 1438/ هــ  842ت (  محمد بن أمحد بن اخلطيب محمـد  ابن مرزوق احلفيد أبو عبد اهللا: أنظر ترجمته في )4(

ابن سودة عبد السالم بن عبد القادر . ظ1ورقة / املكتبة الوطنية اجلزائرية . 439/  2ح/ أ : ، مخ، رقمإظهار صدق املودة
الكتانِي عبـد  . 187/  1997، دار الفكر للطِّباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 1: ، طدليل مؤرخ املغرب األقصىاملري، 

إحسان عباس، دار الغرب : ، تحقيقسلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملُاحلي بن عبد الكبري، 
، كتـاب الوفيـات  ابن قنفد أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن اخلطيب، . 397ـ   396/  1، 1986اإلسالمي، 

السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن . 61ـ   60/  1983دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ، 3: نويهض عادل، ط: تحقيق
بنعبد اهللا عبد . 291/ ت .، دار الكتب العلمية، بريوت، د1: ، ططبقات احلفّاظ، )م 1505/ هـ 911ت ( أبِي بكر 
أبو . 161ـ   97/  2001اجلديدة، الرباط، ، دار نشر املعرفة، مطبعة املعارف 1: ، طمعلِّمة التصوف اإلسالميالعزيز، 

. 214ـ  201/ س .ابن مريم، م. 428/ ت .م، د.، منشورات دحلب، دمعجم مشاهري املغاربةعمران الشيخ وآخرون، 
. 143ـ   141/ س .نـويهض، م . 147ـ   137/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 510ـ   499/ التنبكتي، النيل 

س .مخلوف، م. 119/  2س، .الشوكانِي، م. 191/  2، هدية العارفني، إمساعيل البغدادي. 50/  7س، .السخاوي، م
ـ   106ـ   74ـ   7/  1البغدادي، إيضاح املكنـون،  . 247/  2بروكلمان، . 228/  6س، .الزركلي، م. 253/ 

 . 56ـ  50/ رقًا ابن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وش. 338/  7س، .املقَّري، م. 147ـ  143
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،  ويكلِّف العمل فيه على ( ... )فيأخذ منهم زرعا اغتصابا، ويأمرهم أن يحرثوه في أرض ما، 
  .»اخلماسني في زمن احلرث أو على أرباب البقَر، ثُم إذا كان حصاد كلَّفهم بِها 

، ما يفيد بِممارسة استصالح األراضي، بإخضـاع  )1(ازل يحي املازونِيونجد في إحدى نو     
جزء للحرث، واجلزء اآلخر للغرس، مع اإلحتفاظ به عن طريق تملُّكه، وغصـبه مـن املنتفـع    

  .الفعلي
، يتم تحبيس هذا النوع، أو التصرف فيه تصرف املالك عن طريق )2(وحسب بعض الفتاوى     

إلنتفاع باألرض وغَلَّتها دون امتالكها، مثل اإلقطاع الذي يمنحه السلطان لبعض البيع، أو حق ا
  .)3(جنوده

  
  :ـ أراضي األحباس 2
  

ينسحب في مجمله على األراضي التي لَم يتم تحبيسها لصالح بعـض املرافـق الدينيـة           
  .)4(والعلمية، أو لصالح ذرية املُحبس

عناية املُحبسني قد انصرفت بالدرجة  )5(ا التعرف عليه بشكل مباشر، يالحظوإذا ما حاولن     
  .األولَى إلَى توفري مداخيل تساعد في تسيري املساجد، وأماكن العبادة وغريها

  
  
  

                                                 
 .و44ورقة /  2يحي املازونِي،  )1(
: أنظـر . ذكر الونشريسي أن رجالً من أهل تلمسان استصلح أرضا بورا قُرب العمران وغرسها، ثُم باعها لرجل آخـر  )2(

 .117ـ  116/  5س، .الونشريسي، م
 .77/  9س، .الونشريسي، م. و44ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )3(
 .351/ س .محمد فتحة، م. 196ـ  195/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )4(
 . 351/ س .محمد فتحة، م )5(
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، )3(، والـدور )2(، ومـن األراضـي  )1(وإن كانت غالبيتها مشكَّلة من ثُلـث التركـات       
، أو )6(، واحلمامات، وأفْران اآلجـر والطَّـواحني  )5(ن، وأشجار الزيتون، واألفْرا)4(واحلوانيت

  .)7(مطامري
وقد أوضحت العديد من النوازل والفتاوى الفقهية، اعتماد إقطاع أراضي املرابطني، نظـرا       

ـ  ك لتأثريهم اإلجتماعي، بِمنحهم احلرية الكاملة في استثمارها واحلصول على إنتاجها، دون تملُّ
  .حق بيعها، وجواز حق نزعها في أي وقت

سئلَ العقبانِي عمن كان مواليا لبعض امللوك، ولـه تـدخل لعمالـة    « : يقول الونشريسي     
  .)8(»وجباية، ثُم قام قائم في ذلك امللك فقتله، ثُم سلبه جميع أمالكه قديِما وحديثًا 

ة األراضي من امللكية اخلاصة إلَى امللكية العامـة، ومصـادرة   وهي إشارة إلَى انتقال ملكي     
  .أراضي عمال الدولة ذات الكسب غري املشروع

ـ كثرة أشكال احليازة، والتأرجحِ بـني رسـوم   )9(وهو ما يفسر ـ حسب بعض املصادر      
ى احلبس مـع إضـافة   امللك، وبقاء األرض على الشياع، أو حماية امللك باحلبس، أو اللُّجوء إلَ
  .ضمانة زاوية من الزوايا يجعلها مستفيدا بعد انقراض ذرية صاحب احلبس

  
  
  

                                                 
 .و127ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )1(
 .178/  1س، .الوزان، م )2(
 .406/  9. 78/  7س، .الونشريسي، م )3(
 . 55/  7ن، .م )4(
  .235/  8. 132ـ  104ـ  64/  7س، .الونشريسي، م. 592/ س .ابن رشد، م )5(
 . 182/  1س ، .الوزان، م )6(
 . 78/  7س، .الونشريسي، م )7(
 .78/  7، ن.م )8(
 10. 625ـ   621ـ  605ـ  604ـ   601ـ  589ـ  550/  9. 275/  8. 152ـ  151/  5ن، .م )9(

 . 270ـ  173/ 
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وفي حاالت أخرى من احليازة الفعلية، أفادت األحكام الفقهية السائدة في ذلك العصـر،       
األحباس، ، مع تشديد املراقبة على موظِّفي )1(على عدم تحويل أراضي األحباس عما وضعت له

  . )2(وعلى رأسهم ناظر األحباس
عادة أنَّ مقدمه لَم يأذن له في التصرف في أموال « : وعن هذه الوظيفة يقول يحي املازونِي     

األحباس، إالَّ بعد مطالعته في قليل ذلك، وكان يأخذ ثالث اجلنات صيفًا وخريفًا، ويعطي ربعا 
  .)3(»لألحباس عوضا عن ذلك 

إن لَم يكن على الناظر ضمان، فال يلزمـه  ) أي سلطانه ( وال يستطيع مخالفته « : ليضيف     
غرم ما أخذ منه، وما أعطاه، وأخذ اجلباية من الربع عوضا ألرباب املراقبات أن يعينوا لـه مـا   

أن يقبضوا يسوقون منه مرتباتهم، أنْ ليس للربع يوقَّف، وهو مأخوذ من جريانِهم، فأمتهم ذلك 
  .)4(»حقوقهم منه 

وكان يحصل أحيانا النزاع حول أراضي احلبس، وعدم دفع املستفيد كراء األرض املُحبسة،      
مثل ما يحصل لغريه من الفالَّحني املكترين، فقد تسوء الظُّروف الطبيعية، مما يؤدي إلَى إتالف 

  .)6(ما أو جزئيا، فيتم إسقاط الكراء إسقاطًا تا)5(املَحصول

                                                 
 . و54و ـ 43ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )1(
تشري املصادر إلَى أنَّ املسؤول عن األحباس هو الناظر ووظيفته تابعة للقاضي، حيث يقوم بتسيري األحباس بدًءا بِمراقبتها  )2(

وتفقدها على الدوام، مستعينا في ذلك بإدارة خاصة تتشكل من شهود، وكتاب، وقُباض يخرجون لإلطِّالع على مقـدار  
املُحاسـبة، أن  « ): م 1348/ هـ 749ت ( عبد اهللا بن محمد بن موسى بن معطي العبدوسي  غالّتها وعامرها، يقول

جلس الناظر والقباض والشهود، وتنسخ احلوالة كلها من أول رجوع الناظر إلَى آخر املُحاسبة، وتقابل وتحقّق، ويرفع كل 
ريف، وجميع مستفادات احلبس حتى يصري ذلك كلِّه نقطـة  ، أو صيف أو خ)كراء الشهر أو السنة ( مشاهرة أو مسانهة 

واحدة، ثُم يقسم على املواضع لكلٍّ حقِّه، ويعترب املرتبات وما قبض ومن تخلص ومن ال، وينظر في املصري وال يقبل ذلك إالَّ 
خطَّته، ومن أفسد شـيئًا  جميع شهود األحباس، وكذلك جميع اإلجارات من لقط زيتون وآلة ونفض ويطلب كل واحد بِ

/  7س، .الونشريسي، م: أنظر. »عرفه، ومن ضيع شيئًا من ذلك من شهود األحباس وجب القيام به عليهم وتعجيل ذلك 
 .   111/ س .محمد فتحة، م. 302

 . ظ44ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )3(
 .ن.ن، ص.م )4(
 .ن.ن، ص.م )5(
 . ن.ن، ص.م )6(
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مع تأكيده على أنَّ العاملني في العقارات التابعة لألحباس يأخذون مرتبـاتهم مـن هـذه        
، )2(ى اختالس بعض األموال من طرف نظَّار األحباس، واإلشارة في بعض األحيان إلَ)1(األخرية

  . )3(مما يؤدي إلَى عزلهم وتعويضهم بنظَّار آخرين
  
  : ضي المخزنـ أرا 3
  

وهي األراضي التي تخضع مباشرة للسالطني بتصرفها اخلاص، والتي تنطلق بـدورها مـن        
وقد سئل حمو الشريف عن أرض املخزن يقطعها السلطان لـبعض أجنـاده   « : )4(أرضية دينية

ى بنصف األاإمتاعات يسمي قوم يغرسون فيها، وما يقطعون عن اجلنا ، فيأتنوالعادة )كذا ( ثْم ،
اجلارية أنَّ السلطان يحب من يعمر األرض بالغراسة، وال ينكر ذلك على من يفعلـه، فيبقـى   
الغارس ينتفع بِجنانه، ويبيعها إل أراد ويهبها، ويتصرف فيها تصرف املالك، فهل للمقطوع له أن 

  .)5(»ينتزع اجلنة من يد من اغترسها ويملكها؟ 
عن قوم « ): م 1450/ هـ 854ت ( وفي سؤال موجه إلَى الفقيه أبِي الفضل العقبانِي      

بأيديهم أرض بأوامر السالطني املتقدمني ومن بعدهم، يغتالونها بأنواع الغالل زمـن احلـرث   
  .)6(»وغريه، واألرض التي لألئمة إنما يقطعونها في العادة إمتاعا ال تمليكًا 

  
  
  
  
  

                                                 
 .ظ44ورقة /  2 س،.ونِي، ميحي املاز )1(
  .و59ورقة /  2ن، .م )2(
 . ن.ن، ص.م )3(
 . 185/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )4(
 .و44ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )5(
 . ظ48ورقة /  2ن، .م )6(
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  :ـ أراضي الظّهير 4
  

، وإقطاعها إقطاع منفعة ال )1(وهي األرض التي يقطعها السلطان لمن يؤدي خدمات للدولة     
إشارة إلَى أنَّ األرض التي يقدمها السلطان لشيوخ القبائل  )3(، وفي إحدى النوازل)2(إقطاع رقبة

  .)4(تكون بِمرسوم تسمى بالظّهري
هذه األراضي التي يتم قطعها، ال يعرف مالكها لصالحهم، أو تكون أراضي غـري   على أنَّ     

  .)5(مستغلَّة، مقابل الدفاع عن الدولة
وباملقابل ترتع األراضي ألعيان الدولة املوالني، والذين لَهم عالقة بشيوخ القبائـل، عنـد        

  .)6(توقُّفهم عن خدمة الدولة
  

  زراعيالنِّظام ال: ثانيا
  
لقد تبنت كتب النوازل بكثري من التحفُّظ والتردد، فيما يتعلق بعالقات اإلنتاج التي تربز في      

ظر إلَى القانون اإلسـالمي    )7(ي تتراوح ـ حسب بعض املؤلِّفني شكل عقود زراعية، والتـ بالن

                                                 
 .333/ س .فتحة، م محمد. 189/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )1(
عمرية عبـد  : ، تحقيقاألحكام السلطانية، )م 1058/ هـ 450ت ( املاوردي أبو احلسن علي بن محمد بن حبيب  )2(

 .403/  2، 1995الرمحن، دار اإلعتصام، القاهرة، 
سلطان التي أخذها وقد سئلَ أبو الفضل العقبانِي عن رجل مات وعليه دين، وترك أرضا من بالد ال« : قال يحي املازونِي )3(

أنَّ األرض التي تعطى من قبل اإلمام للجند من : فأجاب... العرب كما علمتم، وهذا ظهري من قبل السلطان بتلك األرض، 
 .و57ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »عرب وغريهم، إنما اإلقطاع فيها انتفاع ينقطع بنقل اإلمام 

وات، وتطلق عامة على كل براءة سلطانية تفيد اإلمتاع بأرض أو بِجباية أرض لصالح شـخص أو  جمع ظهاير وظهرا )4(
 2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي، . 334/  7س، .الونشريسي، م: أنظر. جماعة، كما تفيد بتجديد اإلقطاع

 /189.   
  .و46ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )5(
 .199ـ  198/  2تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  برونشفيك، )6(
  .205/  2، ن.م )7(
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شاركة املُحددة بكل دقَّة، كمـا  التقليدي ـ بني املشاركة بالتساوي والتأجري بِمعلوم ثابت، وامل 
  .)1(هو احلال في أمور الرعي وبعض األنشطة الزراعية، في شكل مؤاجرة بني العمل ومشغله

وباملقابل قد يؤدي النظام الزراعي إلَى إتالف املزروعات واملَحاصيل الزراعية املتنوعة، كما      
ي اكترى أرضا من أراضي احلبس، وزعم أنه بذر فيها بيعـا  هي اإلشارة إلَى مسألة الرجل الذ

، ومسألة الرجل يكتري األرض للحراثة ثُم يبست )2(أصح، وتعرض محصوله للجفاف والفساد
  .)3(بعد ذلك

ــ  )4(وهذه اإلزدواجية في امليدان الفالحي تفسر في الغالب ـ حسب بعض البـاحثني        
من الناحية الدميغرافية أحيانا، وبعالقات الفالّحني باألجهزة املخزنيـة،  باختالف ظروف البادية 

  .)5(خصوصا في مجال اجلبايات، فتوضع في القليل والكثري باتفاق
وإذا تعلّق األمر بوجود كتلة ال يعرف حجمها من أهل البادية ال تتوفر على ملكيـة، فـإن        

يكون وفق حدود وشروط معينة، تتصل باملزارعـة أو   )6(الدخول مع صاحب األرض في شركة
، وبني الفـالّح  )أرباب األراضي ( املغارسة أو املساقاة، فتتنوع العالقات بني أصحاب األرض 

  .الذي يكون شريكًا أو خماسا
  
  
  
  

                                                 
 . 374/ س .ممحمد فتحة،  )1(
 .و496ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )2(
سئلَ سيدي عبد الرمحن الوغليسي عمن اكترى أرضا للحراثة ثُم يبست بعد ذلك، هـل يلزمـه   « : قال يحي املازونِي )3(

. »فإن قلتم باللُّزوم فهل يجوز له أن يزرع فيها شيئًا من القطّانِي كالذرة وغريها مما يزرع حتى ذلك الوقت أم ال؟  الكراء،
   .و496م ورقة  1س، .يحي املازونِي، م: أنظر

  .374/ س .ممحمد فتحة،  )4(
العقد املنظّم للحكّام ، )م 1365/ هـ 767( رناطي الكنانِي أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون الطّائي الكنانِي الغ )5(

     .و112ورقة / ، املكتبة الوطنية اجلزائرية 1366: ، مخ، رقمفيما يجري بني أيديهم من العقود واألحكام
ناعة أو وهي اشتراك إثنان فأكثر في مال استحقوه بوراثة أو جمعوه من بينهم أقساط ليعملوا فيه بتنمية في تجارة أو ص )6(

 .ظ44ورقة /  2، س.ميحي املازونِي، : أنظر. زراعة
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  :ـ شركة المزارعة 1
  

تم تحديـده مسـبقًا،   وهي أن يدفع رجل آلخر أرضا يزرعها على جزء معني مشاع فيها ي     
، وهـي  )2(، أو لمدة سنة، أو يحصل أن تمتد ألعوام)1(كالنصف أو الثُّلُث أو الربع لمدة معينة

  .)3(على شروط
أن يتولَّى املُزارعون تعمري األرض بِخدمتها، مقابل احلصول على خمـس غلَّتـها،   : أو هي     

  .)4(للملكوتعود األربعة أخماس الباقية 
ما يجعل باليد يسمى غرسا، وكل ما يبذر بـالنثر  « : بقولها )5(وتلخصها إحدى املصادر     

  .»يسمى زرعا، وقد يطلق الزرع على اجلميع 
ـ فإنها ترجع إلَى تعدد التركيبات املمكنة بـني    )6(أما أقسامها ـ فحسب مصنف الدرر      

  .األرض، واآللة، والعمل، والزريعة، واملاشية: املزارعةاملكونات اخلمسة لشركة 
ال تلـزم بالعقـد   : ، وقيـل )7(تلزم بالعقـد كاإلجـارة  : واختلف في لزوم عقدها فقيل     

  . )9(، وقيل هي دائرة بني اإلجارة والشركة)8(كالشركة
                                                 

 . 374/ س .ممحمد فتحة،  )1(
 . 158/  8س، .الونشريسي، م )2(
شرطها السالمة من كراء األرض بِما ال يجوز كرائها، فإن تساويا في كل ذلك إالّ في األرض وألغاها صاحبها لَم يجز  )3(

ال خطب لَها على املنصوص عن مالك، وال كراء، وإن كانت البقر واآللة من عند أحدهما خاصة  ذلك، إالّ أن تكون أرضا
فهي جائزة على املشهور، وإن كانت األرض بينهما والبذر من عند أحدهما والعمل من اآلخر جازت أيضا، خالفًا البـن  

، وإن كانـت األرض  ...ألنه طعـام وأرض بطعـام  دينار وعلى قوله ال يجوز إن كانت األرض ألحدهما والبذر بينهما 
. ألحدهما والبذر من عند اآلخر أو األرض ألحدهما والبذر والعمل من عند اآلخر، فمنع ذلك مالك ألنه اكتـرى األرض 

 . و136ورقة /  1س، .ابن سلمون الكنانِي، م: أنظر
 .59ـ  58/ ت .ر الرياح األربع للنشر، تونس، د، داالقبائل واألرياف املغربية في العصر الوسيط، محمد حسن )4(
، دراسة نص أندلسي من العصر املرابطي مستخلص من أصل فالحي مفقود لمحمد بن مالك الطنغريابن ليون التجيبِي،  )5(

 .90/  2001، مطبعة النجاح، الرباط، 1: أمحد الطّاهري، ط: وتحقيق
 .و45رقة ظ ـ و44ورقة /  2، س.ميحي املازونِي،  )6(
 .و136ورقة /  1س، .الكنانِي، م )7(
 .ن.ن، ص.م )8(
فإنما تعقد بلفظ الشركة أو اإلجارة، وإذا لَم يسميا شركة وال إجارة، ويقل أدفع إليك أرضي وبقري وبـذري،  « :  )9(

 . 150ـ  149/  8س، .الونشريسي، م: أنظر. »وأنت تولّى العمل ونحوه، ويكون ذلك الربع أو اخلُمس 
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والتي تفيد بأن لصاحب األرض ، )1(وألهميتها املعيارية من ناحية احلجم، وطبيعة اإلستغالل     
  .)2(والبذور والبقَر ثالثة أرباع، ولصاحب العمل الربع، وفي املزارعة بالنصف

، أو التـي  )4(، كشركة على اخلُمـس )3(فقد ألَح الفقهاء على ضرورة التساوي في الشركة     
احلرث ال تجوز إذا كانـت   ، ولو أنّ شركة)6(، أو شركة مزارعة تغييبية)5(تجمع عدة أطراف
  .)7(مختلفة في األجزاء

كما أشارت العديد من النوازل إلَى مسألة التجاوزات، والتي تبين فساد الشـركات مـن        
سئلَ الفقيه أبو مروان عن رجلَينِ اشتركَا في زرعٍ، فلما حان حصاده غاب « : الناحية الشرعية

احبه فحصده ودرسه وصفَّاه، ثُم أراد أن يقسمه ويعزل نصيبه، ولَم يرفع أحدهما، فعمد إليه ص
  .)8(»نصيب الشريك الغائب، هل يجوز له أن يصبه في مطمورة بِمحضر عدول أم ال؟ 

                                                 
بن مرزوق عن قوم أتوا إلَى أرض مملوكـة   محمدسئلَ اإلمام احلافظ سيدي « : تشري إحدى النوازل إلَى أحد األسئلة )1(

فغرسوا فيها، على أن يكون الغرس بينهم وبني صاحب األرض وهو غائب، فلما أبلغه اخلرب رضي بذلك، وأقـرهم عليـه   
هذا عقد فاسد إذ لَم يتعاقد على الوجه : حب األرض سأل عن هذا بعض الفقهاء فقال لهفتمادوا على ذلك مدة، ثُم إنَّ صا

ورقـة  /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »الشرعي، فبني لنا ما يجب من ذلك، هل للغارس غراسة احلقل أو أجرة املثل؟ 
  . ظ24

  .176/  8س، .الونشريسي، م )2(
ز شركة احلرث املتساوية، بتقدمي الشريك األول أدوات الفالحة كالبقر واآللـة واألرض،  أشار يحي املازونِي إلَى جوا )3(

والثّانِي يقدم مادة الفالحة كالزريعة والعمل، وتكون عادة بني فالحني يملكون وسائل اإلنتاج، ال تفصلهم فوارق اجتماعية 
  . و24/  2س ، .يحي املازونِي، م: أنظر. واسعة

)4( ل، نظام عي متأصيعة أو العمل فقط، بينما يقدم صاحب األرض أربعة أمخـاس  رفمس الزراس العمل وخيقدم فيها اخلم
ـ  151/  8س، .الونشريسي، م. و23ورقة /  2، س.ميحي املازونِي، : أنظر. الباقية من األرض والزريعة واحليوان واآللة

 .   206/  2فصي، برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احل. 152
إثنان منهم يشاركان مباشرة في عملية اإلنتاج، فيقدم أحدهما البقر واآللة، واآلخر العمل والبذر، أما اإلثنان الباقيـان   )5(

فإنهما يملكان على نصف األرض، أخذ واحد منهما على عاتقه كراء األرض للفالحني املذكورين، واآلخر لَم يتدخل أبدا 
 . و58ظ ـ ورقة 25ظ ـ ورقة 24ورقة /  2، س.ميحي املازونِي، : أنظر. العملية، ربما ألنه يسكن املدينة في هذه

يتولَّى أمرها وكيل يفوضه املالك العقاري إلمتام اإلجراءات الالَّزمة مع الشركة، وقد قـدم صـاحب األرض احليـوان     )6(
. ظ51و ـ ورقة  44ورقة /  2، س.ميحي املازونِي، : أنظر. تة أقفزةللحرث، واشترط على الشريك أن يدفع له املقابل س

 .      16/  1971، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1: ، طاحلسبة املذهبية في بالد املغرب العربِيموسى لقبال، 
 . 115/  8س، .الونشريسي، م )7(
 . ظ49ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )8(
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عمن له أرض للحراثة ويعجز عن رفـع  « ): م 1384/ هـ 786ت ( وسئلَ الوغليسي      
أشترك معك فـي  : ى احلراثني، فيأتي لذي سلطة وجاه ويقول لهاملعارض التي ينشئُها العامل عل

  . )1(»حرث أرض على أن تلزم لي جميع املغارم واملالزم 
  
  :ـ شركة المغارسة 2
  

دفع  فُالن إلَى « : بقوله )2()م 1375/ هـ 777ت ( يعرفها محمد بن محمد الفشتالي      
التي بِموضع كذا، يحدها كذا، على أن يغرسها فُالن املـذكور  ، جميع األرض البيضاء ...فُالن

، ويتعاهد ذلـك بـاحلفر   ...تصف األشجار وعددها... شجرا من كذا، تني أو رمان أو تفَّاح
واخلدمة، فإذا بلغ حد اإلطعام فاألرض والشجر بينهما نصفني أو ثالث، الثُّلث لفُالن والثُّلثـان  

الربع لفُالن والثَّالثة أرباع لفُالن، مغارسة صحيحة دون شـرط وال ثنيـا وال    لفُالن، أو أرباعا
  .        )3(»، وشهد عليهما في صحة وطوعٍ وجواز ...خيار على سنة املسلمني يف مغارستهم

رطَ أن ، ش)4(»أن يدفع الرجل إلَى الرجل أرضه ليغرسها ثَمراً « : ويختصرها الكنانِي بقوله     
أنَّ األرض بيضاء بدون شـعراء  : ، ومنهم من يضيف)5(تكون في األرض التي تغرس باألشجار

  .)7(، وقد تحصل بدون عقود)6(ممكنة الغراسة
، وكما هـو  )8(وهي على النصف باستثناء بعض احلاالت التي يطالب فيها املغارس بالثُّلني     

  .)9(»ما غرس قبل إبان اإلطعام بيع املغارس لحظِّه م« : احلال في

                                                 
 . و50ورقة /  2س، .ي، ميحي املازونِ )1(
مخلوف، . 270/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 235ـ  234/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، : أنظر ترجمته في )2(
 . 235/ س .م
 .386ـ  385/ س .فتحة، م محمد )3(
 .140/  1، س.مالكنانِي،  )4(
 . ن.ن، ص.م )5(
   .547/  1س، .البرزلي، م )6(
  .175/  8س، .نشريسي، مالو )7(
 . و42ورقة /  2، س.ميحي املازونِي،  )8(
    .177/  8س، .الونشريسي، م )9(
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ولذلك فإن هذا النوع من الشركات يكون في حاالت نادرة، حيـث أشـارت إحـدى         
سئلَ الفقيه أبو العباس أمحد بن موسى املدينِي عن املساقي واملعارض واملـزارع، إذا  « : النوازل

يكون له من اإلجارة؟ وما تقول فـي  وقعت شركة فاسدة، ورد العامل فيه إلَى أجرة مثله، كم 
العامل إن جار في التمادي على احلرث وأراد حرثها، وبدا في ذلك لصـاحب الـزرع فـأراد    
إخراجه فيما حرثه، وما جازت أن أوقَفَه على أشهر معلومة أو أيام معدودة، فلم يخرج أحدهما 

رض وإن كانت مهملة  بغري هذه الصـفة  حىت تنتهي مدة اإلجارة، وهذا إذا كان وافقه على األ
إنما يدخل في املساقات على أن يأخذ كل واحد من نصيبه، فإن وقعت : فأجاب. كان للكل؟

  .)1(»مسامحة بعد العقد، فهي جائزة، واهللا أعلم 
ينهى عن غراسة بعض اخلضـر والبقـول بـني    « : وهو ما تؤكِّده إحدى املصادر بقولها     

  .)2(»كاحلُمص، واللِّفت، والسلَق  الدوالي،
  
  :ـ شركة المساقاة 3
  

عمل احلائط على جزء من ثَمرتـه، وهـي   « : عرفها القاضي املكناسي في مجالسه بقوله     
مأخوذة من السقي، وتنعقد وتلزم بالشروع يف العمل، ويكون في النخيل واألشـجار شـرط   

ا قبل أن يحلَّ بيع ثَمرتها، وفي الـزرع والقطَّـانِي كـالفول    بلوغها اإلطعام، وأن يكون عقده
واجللبان والقرع والبطِّيخ وقصب السكَّر والفجل واجلزر، بشرط أن يعجز ربها عنها، والعقـد  

  .)3(»يكون بلفظ املساقاة وبِجزء مشاعٍ مقدر 
ن الثّمرة وال من غريها شـيئًا  أنَّ العمل على العامل، وأالّ يشترط أحدهما م: ومن شروطها     

خاصا لنفسه، وال يلزم العامل إجناز ما يتأبد، مثل إنشاء ظفرية املاء، وإنشاء غرس تجنى ثَمرتـه  
  .)4(الحقًا

                                                 
 . و43ورقة /  2، س.ميحي املازونِي،  )1(
  .89ـ  88/ س .التجيبِي، م )2(
 .388/ س .فتحة، م محمد  )3(
 .ن.ن، ص.م )4(
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جائزة عند املالكية في جميع األصول املثبتة نخالً كانت أو عنبا، أو غريها بعالً أو « : وهي     
لني ممنوعني، اإلجارة املَجهولة وبيع ما لَم يخلـق، وإمـا تجـوز    سقيا، وهي مستثناة من أص

أن يعقداها قبل جد وصالح الثّمرة وجواز بيعها، وتجوز أيضا في املغـاب  : بشرطني، إحداهما
والزرع سقيا كانت أو بعالً بالشرطني املتقدمني، وأن تعقد فيه بعد ظهوره وخروجه من أرض، 

ساقيتك أو عاملتك، أو عبارة تدلُّ على ذلـك  : به عن القيام بِها، وإنما تجوز بلفظوأن يعجز ر
  .)1(»بلفظ أو أجر له، أو ما يدلُّ على ذلك 

تسري األحباث إلَى أهمية املياه بني امللك والشركة، مع ما تثريه من قضايا تتعلَّـق بامللكيـة        
  .   )3(، وأحباس)2(ملك خاص: لوجوه التاليةالفردية واجلماعية، فهي ال تعدو أحد ا

حينما يكون لجماعة حقوق على  )4(وأما وجه امللكية املشتركة، فقد أشار إليه يحي املازونِي     
  .املاء ويتقاسمونه دوال معلومة بينهم حسب حصصهم، ويكون للشخص الواحد مدة أسبوعية

ـ  والدورة األسبوعية بدورها تنقسم إلَى      ر خمسة أجزاء يومية، يتداول عليها الناس من الفج
  .)5(ال إلَى العصر، ومنه إلَى املغرب ثُم اللّيلإلَى الضحى، ومنه إلَى الزو

ورثة لَهم بحرية لَها ماء من عـني  « : وهو ما توضحه نازلة سئلَ عنها أبو الفضل العقبانِي     
ونه بينهم على ما جرت به عادتهم من تدويله، ولهـذه  مشتركة بني أناس، كلٌّ له حظ يتقاسم

، والعادة أنها تأخذ من اليوم جزء ونصف، وتبقـى سـتة   ( ... )البحرية من املاء خمسة أجزاء 
، فإنَّ الزوجة ( ... )، أراد بعض الورثة قسمتها بِمائها ( ... )أيام، وتدور الدولة فتأخذ ما بقي 

  .)6(»... ا ال أنتفع به ال سيما إن أتانِي في جزء من اللّيل تقول يأتينِي في قسمتي م

                                                 
 . و43ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م  )1(
ون املاء ملكًا لفرد معني يتصرف فيه تصرف املالك، وله أن يكريه، أو يبيعه أو يهبه أو يمنعه عن الناس حتى إن كان يك )2(

: أنظر. في غري حاجة إليه، وتكون في الغالب مدعومة برسوم عدلية تفيد بالشراء أو اإلرث، وتؤكِّد حقوق الفرد على املاء
 .    358ـ  357/ س .محمد فتحة، م. 412ـ  273/  8. 147/  5. 139/  2الونشريسي، املعيار، 

منها مياه األحباس العامة، وكانت تكترى من ناظر األحباس : يقصد بِها تلك املياه التي تخضع لنظام احلبس، وهي نوعان )3(
ملعقبة حينما يقتضي نظر مالك لحق ومنها مياه األحباس اخلاصة، وهي من نوع األحباس ا. من أجل انتفاع مؤقَّت أو دائم
 . 360/ س .محمد فتحة، م: أنظر. في املاء أن يضمن لحكمه ماء

 .و61ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )4(
  . ن.ن، ص.م )5(
 . و61ورقة /  2، ن.م )6(
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ولو أنَّ . )1(وعن ضرر توزيع املياه وصرفها، فقد أفتى الفقهاء برفع الضرر إن تأكّد حصوله     
  .   ، يظهر فيه انتفاع الطّرفني باملاء)2(نزاع أهل تلمسان مع املزارعني

            
  اعياإلنتاج الزر: اثالثً

   
أراضـي الدولـة    )3(تكشف العديد من الرحالت اجلغرافية والنوازل الفقهية عن خصـوبة      

  . )5(املُعتمد أساسا على الفالحة )4(الزيانية، وتنوع إنتاجها الزراعي
وكان « : ، )6(وتمتعت تلمسان بثروة مائية هائلة، إذ تذكر املصادر نهري تافْنا وسطَفِْسيف     

وما جاورها من املزارع كلُّها « : ، )7(»ها ماء مجلوب من عمل األول من عيون تسمى لُورِبط لَ
  .)9(»وهي في سفح جبل أكثر شجره اجلوز « : ، )8(»تسقى منه 

وفي اجلنب مـن مدينـة   « : ، )10(بينها وبني مدينة أرشجول فحص زيدور لحرث القمح     
كـثرية  « : ، فهي)12(»ومنها إلَى تنس سبع مراحل « : ، )11(»مار تلمسان قلعة منيعة كثرية الثِّ

                                                 
 .63ـ  62/  9. 404ـ  382/  8الونشريسي، املعيار، . 1289ـ  1288/  1ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )1(
 . 335ـ  334/  8الونشريسي، املعيار،  )2(
، ضبطه وصححه وعلَّق كتاب املعجب في تلخيص أخبار املغربمحي الدين عبد الواحد بن علي،  محمداملراكشي أبو  )3(

. 365ـ   364، 1949، مطبعة اإلستقامة، القاهرة، 1: العربِي، ط محمدسعيد والعلمي  محمدالعريان : على حواشيه
 .284/  1س، .اإلدريسي، م

: إمساعيل العربِـي، ط : ، تحقيقكتاب اجلغرافيا، )م 1284/ هـ 683( ابن سعيد أبو احلسن علي بن موسى املغربِي  )4(
 .143ـ  140/  1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2
، مطبعة دار كتاب صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، )م 1413/ هـ 821ت ( القلقشندي أبو العباس أمحد بن علي  )5(

 .175/  5، 1922الكتب املصرية، القاهرة، 
 . 135/  احلمريي،. 176/ س .ممؤلِّف مجهول،  )6(
 . 135/ س .م احلمريي،. 176/ س .ممؤلِّف مجهول،  )7(
، 1: ، ط1: الزواري ومحمد محفوظ، مجعلي : ، تحقيقنزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبارمحمود مقديش،  )8(

 .75/  1، 1988دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
 .135/ س .احلمريي، م. 176/ س .مؤلِّف مجهول، م )9(
)10(

 .134/ س .مؤلِّف مجهول، م 
)11(

 .ن.ن، ص.م 
)12(

   .76/  1س، .مقديش، م 
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وبِها احلنطة ممكنة جدا وسائر احلبوب موجودة، وتخرج منها « : ، )1(»الزرع رخيصة األسعار 
  .)2(»إلَى كل اآلفاق في املراكب 

، )3(»ومزارع وبسـاتني   ولَها أنهار« : ويلي حوض فروخ في البِر مع الشرق مدينة مازونة     
كثرية الزرع والفواكه رخيصة األسعار، ولَها بسائط خصيبة، ومزارع كثرية « : ثُم مدينة ندرومة

«)4(   .  
وفي خارج تلمسان ممتلكات هائلة، فيها دور « : وقد حدد الوزان أهمية هذه املنطقة بقوله     

في الصيف حيث الكروم املغروسة املمتازة تنتج أعنابا مـن  جميلة للغاية، ينعم املدنيون بسكْناها 
كل لون، طيب املذاق جدا، وألنواع الكرز الكثرية التي لَم أرى لَها مثيالً في جهـة أخـرى،   
  واجلـوز تاء، واخلوخي الشجفَّف ليؤكل فا، يني شديد احلالوة، وهو أسود غليظ طويل جدوالت

  .)5(»يار، وغريهما من الفواكه املختلفة واللّوز، والبطِّيخ واخل
أما األرض القريبة من تبحريت فهي حضرية وهزيلة ال ينبت « : بينما يصف بعض أراضيها     

  .)6(»فيها إالَّ قليالً من الشعري والذرة 
ويقول ، )7(»إن الدائر بالبلد كله مغروس بالكروم وأنواع الثِّمار « : ويصفها العبدري بقوله     

  .)8(»كثرية الزرع والضرع « : عنها الزهري
وبِخارجها اخلمائل األدفان واألدواج واحلدائق الغلب، بِمـا تشـتهيه   « : وفي موضع آخر     

األنفس وتلذُّ األعني من فوالك الرمان، والزيتون والتني، وتنصب إليها من أعلى جبالها أنهار من 
  . )9(»نها ماء غري مسن يسقي بساتي

                                                 
   .76/  1س، .مقديش، م )1(
 . ن.ن، ص.م )2(
 .  280/  1، س.ماإلدريسي،  .522ـ  521/ س .ماحلمريي،  )3(
 . 134/ س .ممؤلِّف مجهول،  )4(
  .20/  2س، .الوزان، م )5(
 .104/  1ن، .م )6(
محمد الفاسي، جامعة : ، تحقيق وتعليقالرحلة املغربية، )م 13/ هـ 7ت ق( العبدري أبو عبد اهللا محمد بن محمد  )7(

 .14/  1968محمد اخلامس، الرباط، 
 .113/ س .الزهري، م )8(
 .90/  1، س.ميحي بن خلدون،  )9(
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   :ـ الحبوب والقطَّاني 1
  

أشارت العديد من املصادر واملسائل الفقهية إلَى زراعة القمح والشعري والقطّانِي، من خالل      
  .)1(تطرقها إلَى نظام املزارعة

سئلَ سيدي عبد الرمحن الوغليسـي  « : وعن محصول الذرة، ذكرت إحدى مسائل الكراء     
باللُّزوم، فهل يجوز : رضا للحراثة ثُم يبست بعد ذلك، هل يلزمه الكراء؟ فإن قلتمعمن اكترى أ

  .)2(»له أن يزرع فيها شيئًا من القطّانِي كالذرة وغريها مما يزرع في ذلك الوقت أم ال؟ 
بالشـعري،   عمن كانت له رحى املاء، فكان يأخذ في أجرتها الذرة مخلوطًا« : وسئلَ أيضا     

  . )3(»هل يجوز له بيع ذلك ولو لَم يبين، أم ال؟ 
سئلَ شيخنا أبـو الفضـل   « : أما محصولَي القُطن والكتان، فذكرت إحدى مسائل الكراء     

أنَّ امرأة أخذت صوفًا وكتانا لتغزلـه  « : ، و)4(»العقبانِي عن رجل اشترى أرضا لزراعة القُطن 
  .)5(»أنه ضاع منها أو سرِق بأجرة، وادعت 

بتوفُّر املطاحن على مستوى ضفَّتي نهر الصفصيف، وفـي جنـوب    )6(كما أفادت املصادر     
مدينة تلمسان على رأس القلعة، وأنّ مدينتي ندرومة ومستغانِم قد اشتهرتا بإنتـاج محصـول   

  .القُطن
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 38ـ  37/ أنظر  )1(
 . ظ46ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )2(
  .  و49ورقة /  2ن، .م )3(
 .ظ46و ـ ورقة 45ورقة /  2، ن.م )4(
 . ظ51ورقة /  2، ن.م )5(
 . 20/  2س، .الوزان، م )6(
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  : ـ الخُضر والفواكه 2
  

، ووفرة محصول )2(والفواكه )1(من النوازل إلَى مسائل كراء مزارع اخلُضر أشارت العديد     
، وإلَـى كيفيـة   )7(واجللبـان  )6(، والبصل واللِّفـت، )5(، واجلوز واللّوز)4(، والبلّوط،)3(العنب

  .)8(القسمة
                                                 

يد محمد العقبانِي عن رجل طلب من آخر أن يعمل له في بحريته بعض اخلضر عن الوجه املتعارف عنـد  سئلَ احلف« :  )1(
أهل املوضع، يكون للعامل نصف ثَمن الغلة، ولرب العرصة النصف، فاعتذر له، يريد خدمة الصيف ليجمع عولته، فقال له 

ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »واستغل تلك الغلة حبس عولتك علي، فحبسها وزرع فيها بعض اخلضر وخدمها 
  . ظ49

وسئلَ أيضا عن رجل يكري األرض وفيها فواكه، وكراء الفواكه الثُّلث فما دون، فهـل يجـوز كـراء األرض    « :  )2(
  . ظ49ورقة /  2س، .املازونِي، م يحي: أنظر. »وفاكهتها؟ 

عقبانِي عن رجل اشترى أرضا من أرض القانون، فاحتوت على أشجار شتى، وعلى بياض، وسئلَ سيدنا أبو الفضل ال« :    
مانوعلى خربة دار، وغرس فيها أنواع الغراسات، من الزني والرحي املازونِي، : أنظر. » يتون والتظ16ورقة /  2، س.مي . 

ل عنبا إلًى السوق يبيعها، وكذلك اخلضروات يقبضها، سئلَ احلافظ سيدي محمد بن مرزوق عن الرجل يأتي يحم« :  )3(
ورقـة  /  2، س.ميحي املـازونِي،  : أنظر. »ويقول له قبضة بدرهم، ولك من كل عشرة درهم، هل يجوز ذلك أم ال؟ 

 . ظ49
منـها أمـدا    وسئلَ بعض الشيوخ عمن باع نصف نخلته من آخر بثمن، ويشترط خدمته لنصيبه منها، وما يتناسل« :  )4(

الذي أراه أنه ال يجوز ذلك، لغلبـة الغـرر   : معلوما، هل يباح العقد هذا بينهما في ذلك على هذه الصفة أم ال؟، فأجاب
ورقـة  /  2، س.ميحي املـازونِي،  : أنظر. »واجلهل بِمقدار ما يتناسل منها في ذلك األمد أيقلُّ أم يكثر واهللا تعالًى أعلم 

 . و18
 .ظ490ورقة /  1 ن،.م )5(
وسئلَ أيضا عن بيع اللِّفت والبصل أحواضا بعد كماله، يشتريه املشتري، ويبقيه في أحواضه حتى يأكله، هل يجوز « :  )6(

 . ظ49ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م :أنظر. »يجوز ذلك واهللا أعلم : ذلك أم ال؟ فأجاب
 .   و26ظ ـ ورقة 25ورقة /  2ن، .م )7(
وسئلَ أيضا عن قسمة التني األخضر، هل بالسلَّة أم بالعدد، وهل يجوز ألحد الشريكني أن يأخذ نصيبه اليـوم، أو  « :  )8(

يبقى شريكه إلَى غد وبعد غد، فيأخذ منابه أم ال؟، وعلى قسمة الفول األخضر هل بالوزن أم بالكيل بعد نزعه من قشوره، 
م، ويبقى اآلخر إلَى الغد أم ال؟، وهل تكفي اجلرة التي يقسم بِها أهل املغرب أو أنها من قَبِيل وهل يأخذ الشريك نصيبه اليو

  . ظ25/  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »املكيال 
سم سيدي حفظكم اهللا بين لنا كيف وجه القسمة يف الثمار إذا طاب، هل تق: وسئلَ احلافظ بن مرزوق بِما نصه« :      

. »احلمد هللا، قسم الثمار باحلوض يف رؤوس الشجر فال يجوز، إالَّ في التمر والعنـب  : ، فأجاب( ... )باحلوض أم ال؟، 
 . و26ورقة /  2، س.ميحي املازونِي، : أنظر
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  :ـ الرعي وتربية المواشي 3
  

والزرع والشجر، بالقيام عليه وإعداده  يكون بالنبات« : على أنَّ الفلح )1(يؤكِّد ابن خلدون     
أن يكون من احليوان الداجن الستخراج فضوله املتصرفة بني النـاس  « : ، أو»الستخراج ثَمراته 

  .)2(»في منافعهم كاللَّنب من األنعام واحلرير من دوده والعسل من نحله، ويسمى هذا كله فَلْحا 
إلَى وجود أنواع كثرية من املاشية، في تربيتها، واستعمالها فـي  وتفيدنا النوازل الفقهية        

  .)6(، واخليول والبغال)5(، واألبقار)4(والغنم )3(كثري من األنشطة، كاملاعز

                                                 
 .397/ ابن خلدون، املقدمة  )1(
 . ن.ن، ص.م )2(
رجل فقد معزه فصار يبحث عنها عند جريانه، فجاء الدوار يقرب منه سئلَ شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي عن « :  )3(

وبحث عنها، فقال له رجل جاءت البلية معزة مع غنمي وهي بينهما فادخل البيت وانظر فإن عرفتها فامحلها، فدخل وحمل 
 .ظ49ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر.»املعزة 

الوغليسي، هل يجوز اتخاذ كلب في البادية يحرس املاشية باللَّيل أم ال؟، وهل من أهـل   وسئلَ سيدي عبد الرمحن« :  )4(
يجوز اتخاذ الكلب للماشية ليالً ونهارا، ولَم أقف علـى  : العلم من يقول بِجواز اتخاذه في البادية مطلقًا أم ال؟، فأجاب

  . و20ورقة /  2، س.ميحي املازونِي، : أنظر. »ى أعلم جواز ذلك لغري املاشية والزرع والصيد، واهللا تعالَ
وسئلَ أيضا عن رجل استأجر على رعاية غنم بأعيانِها سنة من غري تعرض الشتراط خلف كامل، كفعـل أهـل   « :      

/  2س، .ازونِي، ميحي امل: أنظر. »اإلجارة فاسدة لَما لَم يشترط اخللف : ، فأجاب( ... )البادية، فهل هي فاسدة أم ال؟ 
  . و49

سئلَ بعضهم عمن باع بقرة فأحاله املشتري بالثَّمن على غاصب بالشرط، فمضى البائع فلم يجد عنده شيئًا، فرجع « :  )5(
يحي املـازونِي،  : أنظر. »املشتري بطلبه فقال الحق لك عندي، ألني إنما اشتريت منك على أن تقبض الثَّمن من غريبِي 

  .  و20ورقة /  2، س.م
سئلَ أيضا عن رجل دخلت فدانه بقرة جاره فرماها بِحجر فجاء في عجلها، فمات ونقصت غلَّتها لذلك، وكان « :      

ذلك في معظم اللَّنب وعسر حالبها لموت عجلها، ولَم تقبل غريه، فهل يقضي له القيمة للعجل؟، أو بقيمتني قيمته وقيمـة  
ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »ما فقدت من غلّة؟، وكيف إن كان ذلك في وسط اللَّنب وعند يبسه؟ أمه، وندر 

 .      و16
وسئلَ أيضا عن رجل اشترى فرسا وبقيت بيده مدة ومات، وبقيت بيد ورثة األوالد، فولدت وأعطيت املهر لمـن  « :  )6(

ثُم استحقَّت الفرس من يد الورثة مع مهرها، فقام الورثة يطلبون الثَّمن ممن باع الفرس، يخدمه بأجرة كخدمة األجري مدة، 
فاحتج بأن مورثهم ما اشترى منه إالَّ بعد علمه أنها مغصوبة، وتعمد ذلك واستظهر بينة على داره، فهل للورثة طلب الثَّمن 

 .    ظ20ورقة /  2س، .املازونِي، م يحي: أنظر. »لو ثبت على مورثهم بالغصب أم ال؟ 
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وغالبا ما تحدث منازعات بني أرباب األغنام ورعاتها، بتضمني أو تعويض األغنام في حالة      
سئل أيضا عن رجل آجر أجريا يرعى له مـن البقـر   « : ازونِيبيعها أو ضياعها، يقول يحي امل

والغنم عددا معلوما، فرعى له مقدار أربعة أشهر، فباع بعض غنمه أو بقره، هل تكون له أجـرة  
له أجرة السنة كاملة، إذ له أن يخلف ما يكملُ : ما رعى، أو تكون له أجرة سنة كاملة، فأجاب

  .  )1(»به العدد فيترك ذلك 
عن رجل استأجر على رعاية غنم بأعيانِها سـنة،  « : بقولها )2(كما ذكرت إحدى الفتاوى     

  . »من غري تعرض الشتراط خلف أهل البادية 
، الرجل له خلية نحل ـ  )3(وما يؤكِّد على وجود تربية النحل، حيث تذكر إحدى الفتاوى     

  .عايتهاأو أجباح ـ، واآلخر يقوم بِخدمتها ور
، فإنَّ تربية املاشية قد احتلّت املرتفعات، خاصـة فـي املنطقـة    )4(وحسب إحدى األحباث     

  .املَحصورة ما بني جبل السرسو ومنطقة الزاب، على يد قبائل توجني، وبنو راشد بِجبل عمور
لواحات، وذوي عبيـد  وأنَّ بنو النضري بن عروة كانوا ينتقلون بِمواشيهم بني مناطق التل وا     

اهللا يقومون بالرحلة بِمواشيهم بني قصور توات وغرب تلمسان، وسكّان مزغران فـي املنطقـة   
  .)5(املَحصورة بني برشك ومازونة

     

  اإلنتاج الصناعي ـ الحرفي: الفرع الثّاني
  

     ناعة والصمة عن الصمة ابن خلدون من نصوص قيمقد نتهنا نلحـظُ  )6(نائعرغم ما تضمفإن ،
  .فيما يتعلَّق بِحركة النشاط الصناعي باملغرب الزيانِي )7(ندرة الدراسات

                                                 
 .ظ50ورقة /  2، يحي املازونِي )1(
 .ن.ن، ص.م )2(
 .و24ورقة /  2، ن.م )3(
 . 36/  2، 2007، دارة احلضارة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1: ، طتاريخ الدولة الزيانيةمختار حسانِي،  )4(
 . ن.ن، ص.م )5(
  .وما بعدها 414/ ة ابن خلدون، املقدم )6(
شاط اإلقتصادي في الغرب اإلسالمي خالل القرن السـادس  ، النأمحد عز الدين موسى: نشري في هذا الصدد إلَى دراسة )7(

 .1983، دار الشروق، بريوت، 1: ، طاهلجري
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الصنعة أولُ « : مع أنَّ معظم الشرائح اإلجتماعية قد أولَت للصناعة أهمية خاصة، واعتربت     
  .)1(»ما ينبغي لإلنسان أن يتعلَّمه بعد معرفته بدينه 

على املعاش ألنه بسيط وضروري في األمصار املوفورة العمـران،   )2(قد ركَّز ابن خلدونو     
وكثرة عمرانه، وشدة حاجـة   )3(ذلك أنَّ شدة الطَّلب على هذه الصنائع دليل على ترف املصر

  .املدينة إلَى هؤالء الصناع
ن بأبدانِهم وأدواتهم في مصنوعاتهم الصناع هم الذين يعملو« : أنَ )4(ويرى إخوان الصفا     

الصور والنقوش، واألصباغ واألشكال، وغرضهم طلب العوض عن مصنوعاتهم لصالح معيشة 
  .»احلياة 
أنـاس أقويـاء   « : ، ليؤكِّد الوزان بأنهم)5(»وهم صناع مياسري « : ويقول عنهم مارمول     

ويلبسون لباسا جميال كالتجار، إالَّ أنهـم  ... تع باحلياة، يعيشون في هناء ومتعة، ويِحبون التم
يرتدون لباسا قصريا، والقليل منهم يتعمم، ويكتفون بوضع قلنسوة بدون ثنايا علـى رأسـهم،   

  .  )6(»وينتعلون نعاالً تعلُو حتى نصف الساق 
عي، ووجهته نحو أصناف متعددة مـن  وإن كان ثَمة عوامل متنوعة أثّرت في اإلنتاج الصنا     

الصنائع بِمختلف جوانبها، الزراعية ـ الفالحية، واملرتبطة باملعادن، وغريها، فهل كان اإلنتـاج   
  .الصناعي مساير للنشاط التجاري؟

ونحن نملك إشارت متفرقة تمنحها كتب الفقه والنوازل، نحاول رصد املَجال الصـناعي       
  .         العوامل املساهمة فيه، قصد تقييم القدرة اإلنتاجية وبعض

                                                 
هد املصري للدراسات اإلسـالمية،  عبد اهللا جنون، مجلة صحيفة املع: ، نشرسفريكتاب التيسري في صناعة التاإلشبيلي،  )1(

 . 41/  1960، 7: مج
 .397/ ابن خلدون، املقدمة  )2(
: أنظر. اشترى فالن من فالن هذه الدار بِمصرها وحدودها: احلد بني الشيئني، وأهل هجر يكتبون في شروطهم: املصر )3(

 . 56/  1ياقوت احلموي، معجم البلدان، 
 .287/  1، 1983، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، الرسائل، )م 10/ هـ 4ق( الوفاء  إخوان الصفا وخالَّن )4(
محمد حجي وآخرون، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، مكتبة املعـارف،  : ، ترجمةوصف إفريقيامارمول كربخال،  )5(

 . 251/  2، 1984املغرب، 
 .  21/  2س، .الوزان، م )6(
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إلَى توفر املواد املعدنية والنسيجية ببالد املغرب الزيانِي، فكانـت ندرومـة    )1(أشار الوزان     
  . )3(، وقلعة بنِي راشد بِها أربعون دارا للصناع)2(مزدهرة لكثرة الصناع بِها

وهي دار مملكة يعمل فيها من الصوف كل شـيء  « : ناعة الصوفواشتهرت تلمسان بص     
  .)4(»بديع من املُحررات واألبدان وأحارمي الصوف والسفاسري واحلنابل املُكَلْكَلَة وغريِ ذلك 

، باحتواء سهل وادي الوريط بضواحي تلمسـان علـى   )5(وهو ما أكَّدته إحدى األحباث     
جموعة من الورشات الصسها املهاجرون األندلسيون، ونقلـوا إليهـا صـناعة    مي أسناعية، الت

األطرزة واملنسوجات احلريرية والقطنية، والكتان والصوف وسائر األوانِي املرتلية، معامل الفخار 
  .واخلزف واألسلحة املختلفة

يد اإلمام، فقد أكَّد يحي وتفيد النوازل أنها كانت بيد الدولة في أغلب األحيان، وإقطاعها ب     
املازونِي أنَّ الفقيه أبو زيد عبد الرمحن بن مقالش سئل عن اكتراء املكتري مالحة البطحاء مـدة  

  . )6(ال؟ معينة، هل يسوغ أو
، وعن )8(، ودفع الذّهب لشراء الزرع)7(وأشارت بعض النوازل إلَى بيع السلعة مقابل الذّهب     

  .  )9(بالطّعامالرجل يشتري امللح 
واشتهرت جبال الظّهرة باملغرب األوسط، بصناعة معدنِي احلديد والفضة، وأوضحت النازلة      

  .)10(موقف الدولة منه، هل يمكن استغالله من قبل الدولة، أو إقطاعه مقابل تقدمي ضريبة؟

                                                 
 .281ـ  280/  2، الوزان )1(
  . 295/  2س، .مارمول، م )2(
 .   324/  2، ن.م )3(
 .113/ س .الزهري، م )4(
 . 222/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )5(
زمن، املالحة ليس الكراء فيها بيعا لملحها فيما توهمت، بل الكراء فيها ألجل لرفع احلجر عنه مدة من ال: فأجاب«  : )6(

. »ألنها محجزة لمصلحة إذا اقتضت ذلك، فإذا قطعها اإلمام أو من هو قائم مقامه لمدة من الزمن، فإنه أباح له النظر فيها 
 . ظ47ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر

 .  ظ47ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )7(
 .  ن.ن، ص.م )8(
 .  ن.ن، ص.م )9(
  .ن.ن، ص.م )10(



50 
 

، وعـن  )2(الصوف وبيعه ، واشتغال بعض احلاكة بغزل)1(وتفيد بعض النوازل بتوفر املناسج     
، وعـن بيـع الكسـاء    )3(املرأة تشتري الصوف وتتصرف فيه بالغسل واملشط والغزل والنسيج

  . )5(، واستعمال اجللود بعد دباغتها)4(املنسوج من صوف األضحية
فكان لوفرة هذه املصنوعات أن تكونت شرحية كبرية مـن الصـناع ظهـرت بأمسائهـا،          

، )12(، والـدراع )11(، والطحان)10(، والقطّان)9(، والنجار)8(، والصباغ)7(والسراج، )6(كالدباغ
، )11(، وغريهـم، وبأصـنافها، كالصـانع املشـترك    )10(، واحلداد)14( ، والصواف)13(واللّجام

  .)12(واملتجول

                                                 
سئلَ القاضي أبو عبد اهللا بن سراج عن أهل صنعة احلياكة، وذلك أنهم كانوا يكترون املناسـج  « : قال يحي املازونِي )1(

: أنظر. »ال يجوز إالَّ إذا قال أن الكراء ألجل معلوم وأجرة معلومة كالشهر أو نحوه : بأجرة معلومة من غري أجل؟، فقال
 . و97ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م

سئلَ أبو الفضل العقبانِي عمن دفع برنوسا لصانع يحيكه ودفع إليه أجرته، ثُم أتى رب الربنـوس  « : قال يحي املازونِي )2(
أبيعه ال تأخذ فيه معاملة وال : أخذ فيه معاملة، فقال له رب الربنوس: أرنِي برنوسي لبيعه، وقال له الصانع: للصانع فقال له

 .و50ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »إالَّ بالذَّهب 
 . ظ267ورقة /  1ن، .م )3(
  .  ن.ن، ص.م )4(
   .ن.ن، ص.م )5(

  .19/  2س، .الوزان، م )6(
 .ن.ن، ص.م )7(
 . ن.ن، ص.م )8(
  . ن.ن، ص.م )9(
 .و52ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )10(
  . ن.ن، ص.م )11(
 . 247/  5س، .الونشريسي، م )12(
  . ن.ن، ص.م )13(
  . ن.ن، ص.م )14(
 . ن.ن، ص.م )15(
 .     38/ س .ابن مريم م )16(
ابن مرزوق احلفيد أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن محمد بن محمد بن أبِى بكر بن احلاج العجيسي  )17(

     .و17ورقة / ، املكتبة الوطنية اجلزائرية 1342: ، مخ، رقمزوقنوازل ابن مر، )م 1439/ هـ 842ت ( 
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لـرغم مـن أنهـا    إلَى الكشف عن بعض املهن املُربِحة على ا )1(وقد توصل بعض الباحثني     
  .والصرافة والتراسة النخاسة: حسب تعبريه ـ فذكر ـخسيسة 

إلَى نجاسة بعض املهن ألنّ أصـحابها يباشـرون النجاسـات     )2(وتشري إحدى الدراسات     
بأثوابِهم، كالقصاب، والسماك، والزبال واحلجام، مع التأكيد على أنَّ الشرع ونفس املـؤمن ال  

  .ان بِما يقوم به النخاسونترضي
يؤذون الناس ويمزقون « : وبعض الفقهاء دعا إلَى تأديبهم إن مشوا في األسواق، فاحلطّابون     

  .)5(، والسقّاء الذي يبيع املاء بأزقَّة املدينة)4(»يكنسون تحت اخليل « : ، والزبالون)3(»الثِّياب 
    

  النِّظام التِّجاري: الفرع الثّالث
  

« : يتأكَّد ارتباط مدن املغرب الزيانِي بتجارة القوافل من خالل املصادر، فمدينة تلمسـان      
  .)6(»ومنها يجلب الصوف واألسلحة لسروج اخليل إلَى بالد املغرب وبالد األندلس 

 الطَّريق الغربِي ووصل به إلَى مرسى الدجاج مرورا بـدلّس، بينمـا   )4(وقد رسم اإلدريسي     
عرب الساحل إلَـى مدينـة    )9(حتى جزيرة مزغنة، وينتهي عبد الواحد املراكشي )8(تقدم احلموي

  .هذه الطّريق بتلمسان انطالقًا من اجلزائر عرب مليانة، ومستغانِم )10(طنجة، لريبط ابن بطوطة

                                                 
60.    –, Studia Islamica, XVI, 1962, P: 41 Métiers vils en IslamBrunschvig Robert,  

)1(
  

 .153/  1982، 29: ، مجلّة الفكر العربِي، عالفئات في املدينة اإلسالمية: اخلسيس والنفيسزيادة خالد،  )2(
 .154/  ن.م )3(
 .ن.ن، ص.م )4(
 .ن.ن، ص.م )5(

 .114ـ  113/ س .الزهري، م )6(
 .115/ س .اإلدريسي، م )7(
 .339/  1س، .ياقوت احلموي، م )8(
 . 503/ س .، معبد الواحد املراكشي )9(
رائـب األمصـار وعجائـب    تحفة النظَّار في غ، )م 1355/ هـ 756ت ( ابن بطوطة محمد بن عبد اهللا اللُّواتي  )10(

 .20ـ  19/  1985املنتصر علي الكتانِي، مؤسسة الرسالة للطِّباعة والنشر والتوزيع، بريوت، : ، تحقيقاألسفار
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مليناء م، أن وهران ا1466/ هـ 871: ويؤكد الرحالة املصري عبد الباسط بن خليل سنة     
إذا علمنا أنَّ تجارا من تلمسان عزموا على السفر في البحر مـن مينـاء   « : املتوسطي لتلمسان

  .)1(»وهران على مراكب جنوبية 
تلمسان املَحطَّة الرئيسية باإلتجاه نحو املغرب األقصـى مـن الطّريـق     )2(ويضع القزوينِي     

  .، وادي الشلفأشري ثُم مليانة: الشرقي، عرب املسلك
نحو : نحو سجلماسة، والثّانِي: وأكّد املراكشي على محورين ينطلقان من تلمسان، األول     

ـ سالَّ، حيث يمتد نفوذها نحـو الشـرق إلَـى وادي    ) مكناسة الزيتون ( مراكش عرب فاس 
لعليا جنوبا، وإلَى الـداخل  الصومام، وإلَى وادي ملوية غربا، وإلَى الصحراء الكربى واهلضاب ا

  .)3(نحو القبائل الرحل
ومنها يحمل الطّعام إلَى األندلس وبالد إفريقية وإلَى بالد املغـرب لكثـرة   « : ومدينة تنس     

بِها نهـر  « : ، وندرومة)5(»على نهر تافنا تدخل فيه السفن « : ، وأرشجول)4(»الزرع عندهم 
  .)7(»مرساه مقصود « : ، وحصن زيان)6(»مأمونٌ مقصود  كثري الثِّمار له مرسى

وإن كانت ـ هذه املصادر ـ  ال تعطينا أية تفاصيل، فإنَّ املعلومات الواردة في كتب الفقه        
والنوازل، تعيننا على رسم شبكة النظام التجاري وتطورها، دون التمييز بوضوح بـني الفئـات   

  .رىالوسطى والفئات الصغ
  
  
  
  

                                                 
 . 251برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )1(
، دار صادر، بـريوت،  خبار العبادآثار البالد وأ، )م 1283/ هـ 682ت ( القزوينِي زكرياء بن محمد بن محمود  )2(

1960  /273 . 
 . 217/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )3(
 . 133/ س .مؤلِّف مجهول، م )4(
  .134/ ن .م )5(
 . 135/ ن .م )6(
  .ن.ن، ص.م )7(
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  التِّجارة الداخلية  : أوالً
  

، يشترون )1(شكَّل التجار الصغار عصب األسواق األسبوعية واملوسمية في القرى والبوادي     
، وأغلبهم مقيمني مستأجرين للدكاكني واملتاجِر من كبار املـالَّك، أو  )2(رأس املال بِمائتي دينار

  .)4(عامر، كتجار بنِي )3(متجولني
كان يذهب بالقوافل من تونس إلَى قسنطينة وغريها بِجعالة معلومـة  « : ففي اجلهة الشرقية     

، وكان التاجر ينتقل إلَى بِجاية لبيع احلائك الذي نسج بِمازونة، ويعود إليها محمالً بسـلع  )5(»
  .)6(بِجائية
هو يشري إلَى صاحب حانوت في قيسـارية  عن هذا التاجر املازونِي، و )7(يقول الونشريسي     

لقد أتاه التاجر بسلعة متمثِّلة في حرير وحنابل لبيعها في بِجاية، فأجلسه في حانوتـه،  : ببجاية
دينارا  2.66دنانري، أي أنَّ الرطل بـ  8أرطال بـ  3رطالً، ثَمن  13وقدر وزن احلرير وحده 

  .  يناراد 34.66ذهبا، وثَمن جملة احلرير بـ 
« : وكثريا ما تعرضت هذه الفئة إلَى النهب والسلب، وهو ما يؤكِّده يحي املازونِي بقولـه      

سئل أبو الفضل العقبانِي عن موضع كان خاليا، وهو في قارعة الطّريق، وكانت القبائل املوجودة 
  .)8(» يقدر أحد على جوازه به يقطعون فيه على املسافرين، أخذت فيه أموال كثرية، حتى ال

  
  

                                                 
 .216/  1، تلمسان في العهد الزيانِيعبد العزيز فياللي،  )1(
 .103/  6س، .ي، مالونشريس )2(
 .113/  8ن، .م )3(
 . و76ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )4(
 . ظ49ورقة /  2ن، .م )5(
  . و157ورقة /  2ن، .م )6(
 .108ـ  107/  7س، .الونشريسي، م )7(

 . ظ110ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )8(
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، وسوق البز أو )2(، وسوق ترنانة)1(وأشارت املصادر إلَى بعض األسواق، كسوق بنِي راشد     
، وسـوق  )6(، وسوق اخلضـر والفواكـه  )5(، وسوق املاشية)4(، وسوق الغزل)3()كذا ( الغبار 
  .، وغريها)7(اللّحم
بوعية بتحديد سعر السلع، خاصة إذا تعلَّق األمر بِمادتي في األسواق األس )8(واشتهر الدالّل     

الذي يتدخل في الصفقات لصالح البـائع،   )10(، والناجش)9(اجللود واملواد املستعملة في الصبغ
  .      فيزيد يف ثَمن السلعة

ة إلَى املداشر القريبة مـن  يأتي باملواد اخلام أو االستهالكية من البادية النائي )11(وعن اجلالّب     
البلد، يترك بِها بضاعته، ثُم يدخل البلد ويبيع لرجل واحد يدخلها للبلد متى تيسر لـه ذلـك،   

  .ويبيعها بسوقها

                                                 
 .26/  2س، .الوزان، م )1(
، املغرب في ذكر إفريقية وبالد املغرب، )م 1094/ هـ 487ت ( ن عبد العزيز األندلسي البكري أبو عبيد عبد اهللا ب )2(

 . 69/  1958دوسالن، مكتبة املثنى، بغداد، : تحقيق وترجمة
د سئلَ شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي عن رجلني اشتركا برأس مال أخرجه كل واحد منهما، إالَّ أنَّ أحدهما يزي «:  )3(

على واحد منهما بنحو عشرة دنانري، على أن يتجرا به في أنواع البز، ثُم إنَّ أحدهما جلس عن العمل، وصار اآلخر يمشي 
 . و24ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »باألمتعة ألسواق الغبار 

ـ   240/  1س، .الـوزان، م . 242 / 10. 217/  3س، .الونشريسي، م. و50ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )4(
241 .    

 . و23ورقة /  2يحي املازونِي،  )5(
 . و49ورقة /  2ن، .م )6(
  . 273/  1س، .الوزان، م )7(
شخص تفترض فيه األمانة يدفع إليه البائع بضاعته بقصد املزاد، إلَى أن يرسو العطاء على أحد املشترين، وفي هذه احلال  )8(

: أنظر. البضاعة في البيع، وإذا أذن له فإنه يبيع ويكون أجره على املشتري أو على البائع بِحسب اإلتفاق فإنه يشاور صاحب
   .    122/  9. 363ـ  356/  8. 220ـ  202/  5س، .الونشريسي، م. 315/ س .محمد فتحة، م

  .264/ س .العقبانِي، م )9(
     .246/ س .العقبانِي، م: أنظر. »يادة املسماة في عرف أهل أسواقنا بالربج تلك الز«  :عرف العقبانِي النجش بأنه )10(
سئلَ سيدي عبد الرمحن الوغليسي عما جرت به عادة الناس، وأكثر ما يكون ذلـك فـي    «: ذكر يحي املازونِي أنه )11(

أن يرجع إليها ثانية، ليكون ذلك عند أمـني   أسواق الغبار، يضع الرجل حاجته عند رجل تباع في حانوت، أو غريها، إلَى
ورقـة  /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. » هو مودع عنده، ولذلك تجرى عليه أحكام الوديعة: فأجاب...  كاملودع؟،

 . 251/ س .العقبانِي، م .ظ27
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وعن الرجل له معرفة بأحوال األسواق واملعرفة بتسعرية الفواكه وغريها، عدا الزرع، ويعرف      
  .)1(من ذلك اجليد والرديء

     كاكني، عـن   ويتمالباعة الثّابتون، وهم أصحاب الد خصش فيما يالبحث عن أشكال الغ
  . )3(من طرف املُحتسب )2(طريق ضبط املكاييل واملوازين

، فقد )5(، وبسبب توكيلها ألناس عاميني وجاهلني)4(ولو أنّ ندرة وجودهم باملغرب األوسط     
بنفسه أحوال الس وق، فضالً عن بعض التجـاوزات مـن طـرف نظّـار     كان القاضي يتفقَّد

  .)7(، وقد كشف يحي املازونِي في نازلة عن مجموعة منهم)6(األحباس
  
  
  
  
   

                                                 
 . و49ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )1(
ييل واملوازين، كاملد، والصاع، والوسق، والقِّفيز، واألوقية، والرطل، والقنطار، أشارت العديد من النوازل إلَى أهم املكا )2(

 . و112ورقة . ظ70ورقة . ظ67ورقة . و57ورقة . ظ49ورقة . ظ44ورقة /  2س، .، ميحي املازونِي: أنظر. وغريها
يدي دالَّل ال على يدي جالَّس، ألنَّ اجلالَّس ناجش،  شأن املُحتسب أن يمنع التجار أن يرتلوا إالَّ على« : يقول السقطي )3(

ت ( السقطي أبو عبد اهللا محمد املالقي : أنظر. »والدالَّل ينادي ويطلب الزوائد والتاجر يبيع، واملشتري يبتاع ويبتغي الربح 
 . 60/  1931، املطبعة الدولية، باريس، في آداب احلسبة، )م 12/ هـ 6ق
 .70/ س .فتحة، م محمد )4(
 . 196/  1س، .الوزان، م )5(
  .  و70ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )6(
وسئلَ بعض فقهاء بالدنا، هل يجب على القاضي تفقُّد أحوال الناس « : أشارت إحدى النوازل إلَى مسألة الغش بقولها )7(

كاييل واملوازيني، واألواقي التي يبيعون بِها؟، ويؤدب من تظهـر  في معايشهم، وتصرف الباعة في أسواقهم، والنظر في امل
الواجب على القاضي إن لَم : خيانته، أو نقص في بيعه، أو يغش فيما يبيع الناس، وأنّ هذا مما يلزمه أو ال يلزمه؟، فأجاب

ويتفقَّدهم ويكشف عن موازينهم وتصرفاتهم أن ينظر في معايش الناس، وتصرفات الباعة في األسواق، ... يكن محتسب، 
فمن خالفه في ذلك عاقبه، ومن عثر عليه أنه نقص من اخلبز، أو غش اللّنب والدقيق والزعفران والثيـاب،  ... املدة بعد املدة

: أنظر. »قه على الضعفاء عاقبه بالسجن أو الضرب أو تفري... إما بنقص األذرع أو عرضها، أو اجللود إذا لَم يحكم دبغها، 
 .           ظ70ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م
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للحرث أو نقـل   )3(والثِّريان )2(إلَى وسائل النقل باستعمال الدواب )1(وأشار بعض الفقهاء     
ن يدفع دآبته إلَى أجري بنصف ما يكتسب السلع ببيع جزء منها لمن يحفظها ويشاركه فيها، أو م

  .بِها من األجرة والربح، أو املَحصول املتفق عليه حسب العرف
  

  التِّجارة الخارجية: ثانيا
  

، ولعبت القوافل )4(نشطت التجارة بالعاصمة الزيانية، فكانت رواقًا للبحر األبيض املتوسط     
  .)5(بادالتها، خاصة نحو اجلنوبالتجارية دورا هاما في تنشيط م

فكانت وهران تحت السيطرة الزيانية اهلشة، همزة وصـل لنقـل املنتوجـات والبضـائع          
  .)6(الصحراوية، خاصة منها صناعة الصوف، والسيوف، واخلناجر، واألدوات الطينية، واخلشبية

ود التي كانت تنقل إلَى مينائها وتبـاع  وتوفَّرت تنس على بعض املنتوجات كالشمع واجلل     
  .)7(للتجار األروبيني مقابل إتاوة ضئيلة إلَى أمري تنس

السلع املنقولة حينئذ تكون قليلة معوِزةً، لبعد مكانِها أو شدةِ الغررِ يف طريقها، « : وكانت     
مانِها، وأما إذا كان البلد قريب املسـافة  فيقلُّ حاملوها ويعز وجودها، وإذا قلَّت وعزت غلَت أثْ

والطريق سابلٌ باألمن، فإنه حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثْمانها، وهلذا تجد التجار الذين 
، وهي )8(»يولعون بالدخول إلَى بالد السودان أرفه الناس وأكثرهم أمواال لبعد طريقهم ومشقّته 

                                                 
. 272/ س .العقبانِي، م. و196ظ ـ ورقة  194ورقة /  2س، .الكنانِي، م. ظ26ورقة /  2س، .، ميحي املازونِي )1(

 . 203/  5س، .الونشريسي، م
: أنظر. »عار دآبة من ربها ليحمل عليها حمالً من اللِّفت للسوق أنَّ رجالَ است« : يحي املازونِيجاء في إحدى نوازل  )2(

 . و27ورقة  2س، .يحي املازونِي، م
  .و24ورقة /  2، ن.م )3(

, paris, 1966, P: 136.   L'Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIV eme sièclesDufourcq,  )4(   
وسئلَ شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي عن قوم سافروا لبالد السودان للتجـر  « : بقولهإىل ذلك  يحي املازونِيأشار  )5(

 .و9ورقة /  2س، .، ميحي املازونِي: أنظر. »فاشتروا إمياء ورجعوا لبالدهم 
 . 58/ س .يحي بوعزيز، م )6(
 . 45/  2س، .الوزان، م )7(
 .409/ ابن خلدون، املقدمة  )8(
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الكبار ووكالئهم في نقل السلع، وعقد الصفقات، ودفـع الـديون إن   إشارة إلَى مكانة التجار 
  .)1(وجدت

وقد رافق أحد الوكالء التلمسانيني تاجرا اسكندرانيا من تلمسان إلَى فاس، وكان التاجر قد      
  .)2(اكترى الدواب لنقل سلعه إلَى فاس

     لف أكثر املعامالت انتشارجار اليهودوكان القرض أو الس3(ا وارتباطًا بالت( حيث كان يتم ،
، )5(، وقد يسدد املقترض ما عليه من ديون في بلد آخر)4(التعامل بتأجيل الدفع إلَى ما بعد البيع

وفي الطّريق تقدم إتاوات من طرف تجار القوافل لعرب القبائل، تساوي فيها قطعـة القُمـاش   
  .)6(دينارا عن كل حمل جملْ

  
  السكَّة واجلباية : ثالثًا
  

أنَّ ضـرب العملـة فـي تلمسـان      )8(، ونقله القلقشندي)7(يبدوا حسبما أورده العمري     
  .بِخصائصها ومواصفاتها كانت موجودة، دون تحديد دار السكّة

وش بالنحاس، فوقع التفريق بني الدرهم القدمي والدرهم اجلديد من ناحية الوزن، فالقدمي مغش     
  .)9(واجلديد من خالص الفضة

                                                 
 .131/  6س، .ريسي، مالونش )1(
 .و110ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )2(
مردخـان اليهـودي   « : أشار يحي املازونِي إلَى نشاط تاجرين يهوديني في سؤال موجه لشيخه محمد بن مرزوق أنّ )3(

وأشـهد  ... اسبة بينهما، إلَى أن أفردت املُح( ... ) تحاسب مع سلول اليهودي على ما كان بينهما من معاملة ومداينة، 
ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »سلول على نفسه أنّ لمردخان في ماله وذمته إثنا عشر قنطارا من الشمع املسبوك 

 . و19
 .و24ورقة /  2، ن.م )4(
   . 280/ س .عز الدين أمحد موسى، م )5(
 . 58/  1س، .الوزان، م )6(
 .3/ س .العمري، م )7(
 .114/  5س، .القلقشندي، م )8(
  .177/  5ن، .م )9(
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أما مثاقيل الذّهب فأوزانها ال تختلف، فكل مثقال ذهب يساوي ستني درهما، أي بعشرين      
  .)1(درهما من دراهم النقرة بِمصر

أو  ، والـدينار الفضـي  )2(ترد إشارات عديدة في مصنف يحي املازونِي إلَى وجود الدينار     
، )6(، ودنانري الذّهب الوقتية)5(، والدينار الذّهبِي)4()كذا ( ، والدراهم اجلريدية )3(الدرهم اجلديد

  . )7(والدراهم العشرية
، )9(، والدرهم من الفضة املغشوشة بسبعةَ عشر فلُوسا)8(وكان سعر الدينار بثالثُمائة فلُوسا     

: ، وقسم الدرهم اجلديد إلَى ثالثة أجـزاء )10(وعشرين درهما الدرهم والدراهم اجلديدة بأربعة
  .)11(، والثُّلث)بستة نقرة مصرية ( النصف، والربع 

وإذا قارنا العملة الذّهبية بالعملة الفضية، نالحظ أنّ املعادلة تطورت لصالح العملة الذّهبية،      
، ويمكـن أن  )12(ذهب في تلمسان يساوي ستني درهما كـبريا فقد بين القلقشندي أنّ مثقال 

الغش في املعدن أو ضربِها ناقصةً فـي  : تتعرض العملة الذّهبية والفضية إلَى الغش، والغش يعنِي
  .)13(الوزن

                                                 
 . 177/  5س، .القلقشندي، م )1(
 . و91و ـ ورقة 87و ـ ورقة 48و ـ ورقة 44ظ ـ ورقة 12و ـ ورقة 15ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )2(
 .و23ورقة /  2ن، .م )3(
ن قرض رجالً دراهم جديدة، أيسـوغ لـه أن يأخـذ عنـها     سئلَ سيدي عمر بن املشذّالي عم« : قال يحي املازونِي )4(

ال يجوز له أن يقضي عنها جدودية وال صغار بِحسب ثالثة دراهم في درهم جديدة، وال أن يقضي عن : جدودية؟، فأجاب
 .و42ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »اجلدودية والصغار جديدة 

 .و44ورقة /  2ن، .م )5(
)6( حي املازونِيجاء فلَ بن عرفة عن مرابطني، « : ي إحدى مسائل يئمنهم من يشتري ما يأخذ منها ألفني، وزيادة ... س

 .ظ48ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »من دنانري الذهب الوقتية 
 . و515ورقة /  1س، .، ميحي املازونِي )7(
عمر عبد : ، تحقيقنيل األمل في ذبل الدول، )م 1514/ هـ 920ت (  ابن شاهني زين الدين عبد الباسط بن خليل )8(

   .  33ـ  32/  6، 2002، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت، 1: السالم تدمري، ط
 .ن.ن، ص.م )9(
 .ن.ن، ص.م )10(
 .ن.ن، ص.م )11(
 .114/  5س، .القلقشندي، م )12(
 . و515 ورقة/  1س، .يحي املازونِي، م )13(
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الفساد،  دراهم البلد كَثُر فيها« : ويتبين هذا املوقف في إحدى نوازل يحي املازونِي من أنّ     
النقص، وال تترك على وزنِها املصطلح عليه في دار السكّة، وتبقى ما تخـرج مـن دار   : أعنِي

السكّة نقص حتى ال تكاد تجد في البلد إالّ درهما مقصوص، وربما اتفق صاحب الفضة ويهود 
ار هذا املقصوص هو اجلاري بني دار السكّة على ضربِها ناقصةً، لقلّة الضبط وغلبة الفساد، وص

الناس، وال يتوقفون فيه أصالً، وعليه تقع عليهم بياعاتهم، فتجد هذا املقصوص حبسـاب سـتة   
وأربعون درهما مثالً، واملصطلح عليه في دار السكّة من حساب اثننيِ وأربعني، لكنه ال يكـاد  

  .)1(»لة به يوجد، فإن وجد مع ذلك كلُّهم ال يتوقفون في املعام
إن كان اجلـزء املشـوب   « : ويتفق مع هذا املوقف ما ورد عند الونشريسي، حيث يقول     

بالفضة من النحاس معلوما قدره ال يزاد فيه، واشتهر ذلك عند اخلاصة والعامة مـن أهـل دار   
عامل بِها، ألنها على ذلك، وجاز التكّة وغريهم من املتعاملني، جاز طبعا من التـدليس  السنها أم

  .)2(»بِها 
إبدال « : ، فقد ورد بأنّ)3(مع ضبط القاعدة في إبطال العملة بغريها بِمراعاة حكم املُراطَلَة     

  .)4(»اجلريدية باجلديدتني إن كان وزنا بوزن جائز على حكم املراطلة 
  
  
  

                                                 
 . و515ورقة /  1، يحي املازونِي )1(
  .129/  4س، .الونشريسي، م )2(
بيع ذهب به وزنا، أو فضـة  : وزنته بيدك لتعرف وزنه قريبا، وحدها ابن عرفة بأنها: رطلت الشيء رطالً، أي: املراطلة )3(

ت ( الرصاع أبو عبد اهللا محمد األنصاري : أنظر .ذهب بذهب، أو فضة بفضة وزنا: بيع عني بِمثله، أي: أو هي. كذلك
أبـو  : ، تحقيقاهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية: شرح حدود ابن عرفة، )م 1489/ هـ 894

اهللا  احلطّاب أبـو عبـد  . 341/  1، 1993، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: األجفان محمد واملعموري الطّاهر، ط
، دار الفكـر،  2: ، طمواهب اجلليل شرح مختصر خليل، )م 1547/ هـ 954ت ( محمد بن محمد بن عبد الرمحن 

، املؤسسـة  املصباح املنري في شرح غريب الرافعي الكبريالفيومي أمحد بن محمد بن علي، . 179/  6، 1979بريوت، 
 .  314/ ت .رة، دالعربية احلديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاه

 .571ـ  570/  1س، .ابن رشد، م. 78ـ  77/  7س، .الونشريسي، م. و42ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )4(
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، فقد مثَّل العشـر  )1(وازم وغريهاوتنوعت الضرائب في األعشار واألحكار والوظائف واللّ     
الضريبة القانونية املوظَّفة بوجه عام على أغلبية الزراعات وجميع أنواع األراضي، وقد كانـت  

  .)3(، فجازت في الزرع اليابس دون األخضر)2(تقدر من حيث املبدأ بِحسب املَحاصيل
، أو )4(ف األثْمن يدفَع كـلّ سـنة  وعلى األراضي أو اجلنات يكون الوظيف املسمى بنص     

  .من أجل ترميم املساجد والعالج واإلنفاق وغريها )6(، ثُم اجلزية)5(اخلراج
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .198/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )1(
 . ن.ن، ص.م )2(
 .و509ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )3(
 .و496ورقة /  1، ن.م )4(
وسئلَ أيضا عن األرض معروفة بأناس ومنسوبة إليهم قدميا أو حديثًا، ينتفعون بِها باحلراثة وغريها، « : يحي املازونِيقال  )5(

  .    ظ43ورقة /  2س، .، ميحي املازونِي: أنظر .»ويؤدون خراجها لإلمام اخلليفة 
سكنوا البادية ويتجرون في أنواع املتاجر، وبعضهم سكنوا  عن يهود« : في سؤال موجه إلَى شيخه أبا الفضل العقبانِي )6(

. »احلاضرة وتطول إقامتهم، هل تؤخذ اجلزية من جميعهم، أو تؤخذ من الساكنني خاصة؟، وما مقدار ما يؤخذ منـهم؟  
 .  و194ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م: أنظر
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  األوضاع اإلجتماعية: المطلب الثّالث

  
  أثر بعض العناصر السكانية: الفرع األول

  
  الرببر  :أوالً
  العرب  :ثانيا
  األندلسيون  :ثالثًا
  اليهود  :رابعا

  
  أثر بعض الفئات االجتماعية: الفرع الثّاني

  
  فئة احلكّام  :أوالً
  فئة القضاة  :ثانيا
  فئة التجار  :ثالثًا
  فئة األشراف  :رابعا

  أثر املتصوفة  :خامسا
  

  أثر األحوال الصحية: الفرع الثّالث
 أثر بعض العادات والتقاليد: الفرع الرابع
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   أثر بعض العناصر السكّانية: الفرع األول
     

ـ   1388/ هـ 910ـ   791: ل فترةإن دراسة البناء اإلجتماعي للمجتمع الزيانِي خال     
م، يتطلَّب البحث في املقاييس املتحكِّمة في تقسيمه، ورصد أثر بعض العناصر والفئات 1504

  . املكونة له، وبنيته الداخلية
، فمـن الطّبيعـي أن تكـون    )1(»اجتماع البشر ضروري وهو معنى العمران « : إذا كان     

ي املغرب األوسط، ومركز القبائل الرببرية، ومكان تالقي القوافل املدينة األساسية ف« : تلمسان
  .)3(»مفتاح إفريقيا الغربية « : ، بل)2(»القادمة من الغرب والصحراء 

البلدة العتيقة، بل الروضة األنيقة، جمعت محاسن املـدائن منـها فـي مدينـة،     « : وهي     
، حشوها السالح والكراع، وفاخر متاعهـا ال  واشتملت على أكمل عدة، ليومي حربٍ وزينة

  . )4(»يضاهيها املتاع 
فلم يزل عمرانها يتزايد « : اتسعت دائرة النمو العمرانِي لتشمل كل األعمال التابعة لتلمسان     

  .)5(»وخطتها تتِسع، ورحل إليه الناس من القاصية 
مة، بني أكادير وتاكرارت، ليصل في منتصـف  فتضاعف عدد سكانِها، من مائة ألف نس     
، رغم احلصارات واإلجتياحات الكـثرية  )6(م، إلَى مائة وعشرين ألف نسمة14/ هـ 8: القرن

  .)7(من قبل اجلارة الشرقية بنِي حفص، واجلارة الغربية بنِي مرين
نَّ جزًءا من أراضيها إلَى أ )8(ومع التأكيد على حركة القبائل وهجرتها، تشري إحدى املصادر     

  .  م15/ هـ 9: مسها اخلراب، منذ القرن

                                                 
 .311/ ابن خلدون، املقدمة  )1(
 .77/ س .البكري، م )2(
 .106/ س .اإلدريسي، م )3(
 .168/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )4(
 .211/  1س، .يحي بن خلدون، م )5(
 .298/  7ابن خلدون، العرب،  )6(
 .4ـ  3/ ن .م )7(
: ، جالبيت املطهر أهله بنص الكتاب كتاب السلسلة الوافية والياقوتة الصافية في أنساب أهلأمحد بن محمد العشماوي،  )8(
 .  280/  1961، املطبعة اخللدونية التلمسانية، 2
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  البربر: أوالً
  

، ...ومواطنهم في سائر مواطن الرببر بإفريقيـة واملغـرب  « : يتضح من قول ابن خلدون     
، أنَّ )1(»وطن زناتـة  : واألكثر منهم باملغرب األوسط حتى أنه ينسب إليهم ويعرف بِهم فيقال

  .تة من أبرز القبائل الرببرية، التي كان لَها تأثري على األوضاع اإلجتماعيةقبيلة زنا
وهم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب في سـكنى  « : وعن وضعيتهم اإلجتماعية يقول     

  .)2(»اخليام واتخاذ اإلبل وركوب اخليل والتغلُّب في األرض وإيالف الرحلتني 
ـ في مرحلة متأخرة ـ دخول بعض بطون زناتة في صراع مع    )3(صادروتؤكِّد إحدى امل     

وأما أوالد قايد، وأوالد سالَم، وأوالد احلاج علـي، وأوالد واد  « : أمراء بنِي زيان، حيث تقول
فل، وأوالد عبد احلليم مصباح، وأوالد عبد الواحد، فهم صرخةٌ واحدة، وهـم أهـل مدينـة    

ل مملكة وقاموا عليهم بنو زيان فأخرجوهم من مدينة تلمسـان، ثُـم   تلمسان، ألنهم كانوا أه
  .    »ارتحلوا ونزلوا بالعني الصفراء، ثُم نزلوا بعني صربة واستقروا فيها 

وقد استقر بنو قايد بن يعال إلَى جبل زواوة، ومنهم فرقة في الصحراء بِجدالة، ومنهم فرقة      
أوالد سالَم انتقلوا إلَى جبل جرجرة، وأوالد عبد احلليم انتقلوا إلَى تفياللـت،  في جماور، وأما 

  .)4(وأوالد احلاج انتقلوا إلَى قرية متالحت، ولَم يبق بوادي املطبوخ غري أوالد فل
بنِي عطية، وبنو تغرين، وأوالد عزيز بن يعقوب، الذين سيطروا : وبرز من بطون بنِي توجني     

ي شلف وجبل الونشريس، بعد إزاحة مغراوة عن املدية، واستئثار بعض املناطق على أغلب بواد
  .)5(منداس، واجلعبات، وتاغزورت: الواقعة غربها، مثل

توجد بعض بطون بنِي توجني، ضمن نواحي نهر واصل، ثُم صاروا من « : وعن مضاربِها     
ارس، منهم بنو تغرين، وبنو عزيـز،  قبل بنِي راشد إلَى جبل دواك، وبلغ عددهم ثالثة آالف ف

                                                 
 .4ـ  3/  7ابن خلدون، العرب،  )1(
 .3/  7ن، .م )2(
 .281/  2س، .العشماوي، م )3(
 .282/  2ن، .م )4(
 .204/  7ابن خلدون، العرب،  )5(
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لكن الزعامة لبنِي تغرين في القرن التاسع والعاشر اهلجريني، وأرضهم بإزاء الونشريس، والسكان 
  .)1(»في تلك النواحي يطلقون عليهم إسم األجواد 

ي عطية، كانت السيادة في قبائل بنِي توجني لبنِ« : ويعلِّق عليهم محمد بن اخلطيب، بقوله     
بنِي زندار، وبنِي قمار، ومنهم فرقة كبرية بأرضهم : ثُم صاروا من القبائل الغارمة، ومن بطونِهم

اليوم بإزاء جبل بنِي راشد، تالشى أمرهم، واضمحلَّ حزبهم مثل األمم الذين من قبلهم، وبقيت 
  .)2(»منهم أوزاع متفرقون في األقطار 

مليانة وشرشـال  : لكوا حوض الشلف، وكونوا بِمضاربه إمارة شملتفقد م )3(أما مغراوة     
  .)4(وبرشك وتنس ومازونة ومستغانِم، وكانت السيطرة ألوالد غرة مما يلي مازونة

وقد كانت معارضة بنِي زيان لَهم في مرحلة متأخرة، سببا في ضعفهم وانقسامهم، مما دفع      
  .)5(توجه نحو الواحات الصحراويةبالبعض منهم إلَى ال

بنو الكواط في الزاب وجبل راشد، : ومن بني الذين تخلَّوا عن مضاربِهم من بطون مغراوة     
  .)6(والكناسرة في غريس، وفرقة من أوالد خالد

  
  
  
  
  

                                                 
 .34/  3مختار حسانِي، تاريخ الدولة الزيانية،  )1(
 . و14ورقة / ، املكتبة الوطنية اجلزائرية 3182: ، مخ، رقمالقبائل العربيةابن اخلطيب القرشي التلمسانِي،  )2(
ابـن  : أنظـر . من إخوة يفرن، أوسع بطون زناتة، وكانت مواطنهم من شلف إلَى تلمسان، إلَى جبل مديونة وما إليها )3(

 .35/  7خلدون، العرب، 
 .287/  2س، .مالعشماوي،  )4(
: أنظر. نسبة ألحد بطون مغراوة» بنِي واروا « ، يعرف بقصر )تاغيت ( حيث توجد آثار لَهم بقصور وادي بنِي كومي  )5(

 .276/  7ابن خلدون، العرب، 
   .  37/  3مختار حسانِي، تاريخ الدولة الزيانية،  )6(
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هم جزء مـن  ، و)1(وأهم القبائل الرببرية التي كان لَها تأثري على األوضاع السياسية، احلشم     
فهم أصح القبائل نسـبا،  « : أوالد سيدي دحو بن زرفة: ، وكان من أبرزهم)2(قبيلة بنِي راشد

  .)3(»وأعظمها في القدمي جاها 
وزادهم زيادة والتـزام  « : وقد دخلوا فيما بعد في تحالف مع األتراك ضد اإلسبان، بدليل     

  .)4(»واجلبليات، ال يتعرض له  عند ملوك األتراك، ومن دخل ضمن أهل املطالب
  

  العرب: ثانيا
  

إلَى منحهم  )6(، عن والء بنِي عامر لبنِي عبد الواد، ويشري ابن مرزوق)5(يؤكد ابن خلدون     
  .أراضي اإلقطاع، وأنَّ من أرباضِ تلمسان حي لبنِي عامر يقطنون به

ناطق الصحراوية، وهو ما تؤكِّده إحدى ، إلَى أن أغلب مناطق توجهِهم امل)7(وقد أشار الوزان    
م، على السهول الواقعة بني مرتفعـات  14/ هـ 8: ، بتوليهم الضرائب منذ القرن)8(األبحاث

  .تسالَة والظَّهرة
، وسفوح سبخة وهران، وبعض املنـاطق مـن   روا على زيدور قرب عني متوشنتكما سيط    

  .)9(سهل سيق، وسهول وهران

                                                 
القول األعم فـي  الطّيب بن املختار، : أنظر. احلياء وهو العصب، وهي )بكسر احلاء ( لفظ احلشم مأخوذ من احلشمة  )1(

 . 330/  3، 1961، الكتاب الثّالث من مجموع النسب واحلشم، املطبعة اخللدونية التلمسانية، بيان أنساب احلشم
. لهم وامتدت فروعهمأوالد راشد بن محمد، من بطون مغراوة، وراشد أخ يادين، وأعطاه اهللا إثنا عشر ولدا، كثر نس )2(

، جوانب من مخطوط قلعة بنِي راشد للشيخ أبِي عمر بن عثمان القلعيبوركبة محمد، . 97/  7ابن خلدون، العرب، : أنظر
التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان املغاربية عرب العصور، منشورات مخرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعـة  

 .105/  2001أفريل،  24ـ  23قسنطينة،  منتوري،
 .332/  3س، .الطّيب بن املختار، م )3(
 . 333/  3ن، .م )4(
 . 99ـ  97/  7ابن خلدون، العرب،  )5(
  .169/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )6(
  . 65 / 1س، .الوزان، م )7(
)8( ولة الزيختار حسانِي، تاريخ الد48/  3انية، م .  
   . 48/  3، ن.م )9(
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، في )2(، دون سائر بطون زغبة)1(رت عرب السويد بِمناصرتهم ووالئهم لبنِي زيانوقد اشته     
، كما استولوا على خليج )3(م، سيطروا على كل مضارب بنِي توجني14/ هـ 8: نِهاية القرن

  .)4(أرزيو، والشط الشرقي، ومجموع سهول سيدي بلعباس
، )6(م، ذوِي عبيـد اهللا 14/ هـ 8: انِي من القرن، في النصف الثّ)5(وبرز من بطون املعقل     

املتواجدين في مدن امللوية، بِجمعهم الضرائب ضمن قبيلة بنِي يزناسن، حتى حـوض تافنـا،   
  .وسهول أنجاد، وجبال تلمسان

وقد اغتنمت بعض القبائل العربية ضعف بنِي توجني ومغراوة وبنِي راشد، ودخلـت فـي        
حتـى نزلـوا   « : السيطرة على مضاربِها، وهو ما يربزه السليمانِي بقوله صراع معها، من أجل

التلول والسواحل وملؤوها باخليام والرواحل، واستوطنوا املدن والعواصم، واستبدلوا وحش الغالة 
  .)7(»بالسوائم 

ضـلت  وعندما حدث الضعف في قبائل زناتة، غيرت القبائل العربية نمـط معيشـتها، وف       
اإلستقرار باملناطق التلِّية والساحلية، بعد أن رسخت السلطة ظاهرة منح اإلقطاعات في تشكيل 

                                                 
كانت عالقاتهم حسنة مع بنِي عبد الوادي في بداية األمر، حيث أقطعوها أراضي البطحاء، ومنحوها ضـرائي هـذه    )1(

 . 48ـ  46/  6ابن خلدون، العرب، : أنظر. األراضي
الء التلول وتغلَّبوا فيها، ووضعوا األتاوة على الكثري ولَما ملكت زناتة بالد املغرب األوسط ونزلوا بأمصاره دخل زغبة هؤ )2(

: أنظر. من أهلها بِما جمعهم، وزناتة من البداوة وعصبية احللف، خاصة بطون بنِي يزيد وبنو حسن وبنو مالك وبنو حصني
سالة، بـريوت،  ، مؤسسة الر8: ، طمعجم قبائل العرب القدمية واحلديثةعمر رضا كحالة، . 85/  6ابن خلدون، العرب، 

1997 ،2  /475 . 
 . 58/  3مختار حسانِي، تاريخ الدولة الزيانية،  )3(
ي هالل وعرب اليمن، ويدعون النسب اهلاشمي، وقد انتشروا عرب تراب املغـربني األوسـط   يرجعون في نسبهم إلَى بنِ )4(

/  2س، .يحي بن خلـدون، م . 260/  7ون، العرب، ابن خلد: أنظر. واألقصى، من جنوب تلمسان إلَى املُحيط األطلسي
 . 414/  1، 1968، الرباط، قبائل املغربابن منصور عبد الوهاب، . 132ـ  131/  2س، .الناصري، م. 222

من أوفر قبائل العرب ومواطنهم بقفار املغرب األقصى مجاورون لبنِي عامر من زغبة في مواطنهم بقبلة تلمسان، وينتهون  )5(
ابن خلدون، : أنظر. ذوي عبيد اهللا، وذوي منصور، وذوي حسان: ى البحر املُحيط من جانب الغرب، وهم ثالثة بطونإلَ

 . 77/  6العرب، 
مواطنهم من بني تلمسان إلَى وجدة إلَى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث وادي صامن القبلة، وتنتهي رحلتهم في  )6(

ابن : أنظر. يت، وكانت بينهم وبني بنِي عبد الواد فنت وحروب موصولة قبل السلطان والدولةإلَى قصور توات وتمنط القفار
 .   80/  6خلدون، العرب، 

 . 68/  3مختار حسانِي، تاريخ الدولة الزيانية،  )7(
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ي لَم تألَفَت قبائـل  « : خرج بداخل املدن عن دائرة بنِي هالل، بعد أنبنية القبائل العربية، والت
  .)1(»زناتة اللَّهو والراحة واستبدلوا مزاولة الغارات بالكسب والفالحة 

إلَى الغارات التي كانت تشن من قبل بنِي عامر، وسويد، الذين  )2(وقد أشار يحي املازونِي     
جبل ونشـريس  : استقروا بِمضارب الزناتيني، وأرغموهم على التوجه نحو املناطق اجلبلية، مثل

  .وجبل ورنِيد
واحتلُّوا « : ا يؤكِّده السليمانِي بقولهوما بقي في السهول فرضت عليهم الضرائب، وهو م     

شعوب زناتة في سهولها وجبالِها وأوديتها وشواطئها، وأرغموها علـى اإلسـتكانة إلـيهم،    
  .)3(»والدخول في حملتهم، حتى لَم يبقق للزناتيني أعز، وصار خربهم حديث السمر 

  

  األندلسيون: ثالثًا
  

دلسيني في املُجتمع الزيانِي، باملقارنة مع بقية العناصر، شكَّل نوعا من احلديث عن عنصر األن     
اإلستقاللية والتميز، فقد حددت درجة الثّقافة ونوعيتها حاجة األمري إليهم، واملهنة في نوعيـة  

من العالقة التي كانت تربطهم باجلماعة املنافسة لَهم في تسيري شؤون البالد، أي رؤساء اجليش 
، وألنهم وافدين على مجتمع ال عصبية )4(»انعدام التقاليد املُلوكية فيها « : بنِي هالل، وبسبب

   )5(لَهم فيه
وإن كانت أهداف اهلجرة من األندلس إلَى بنِي زيان، قد اختلفت أغراضها بني طلب العلم،      

  .أو التجارة، أو الفالحة، أو الكسب
ـ   1388/ هــ  910ـ   791: ، هجرة األندلسيني خالل فترة)6(فقد أثبتت املصادر     
ـ   814( م، وكان أكرب جالياتها في عهدي األمريين، عبد الواحد بن أبِـي عبـد اهللا   1504

                                                 
 .69/  3مختار حسانِي، تاريخ الدولة الزيانية،  )1(
 . و290ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )2(
 . 70/  3مختار حسانِي، تاريخ الدولة الزيانية،  )3(
 .215/  2س، .العروي، م )4(
  .   ن.ن، ص.م )5(
 . 156/  3 .297/  2 س،.املقَّري، م )6(
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/  862ـ   834( ، وخلفه أبو العبـاس أمحـد الزيـانِي    )م 1424ـ   1411/ هـ 827
األموال في درب خـاص، عـرِف   كما أثبت الواقع الزيانِي، فئة روس ).  1462ـ   1431

  .)1(بدرب األندلسيني
ونالت العامة وفئة الفالحني نصيبها من ضواحي مدينة تلمسان وأحوازها، السـيما وادي       

الوريط فانتشروا على ضفَّتيه، وشيدوا قرى وبساتني، وأسسوا مصانع ومتاجر عديدة، وغرسـوا  
  . )2(احلقول واملزارع املختلفة الثِّمار

وأظهروا هناك من صنائعهم ومتاجرهم، ما عاد بالنفع « : يشري إلَى ذلك ابن األعرج بقوله     
، وأنواع الرياحني، واألزهار رعلى البالد وأهلها، وملؤوا تلك الشعاب من البساتني املتنوعة الثِّما

«)3(.  
ية، في ظهور طبقـات متميـزة،   وتتضح معالم التحوالت في البنية اإلجتماعية واإلقتصاد     

  :تتناسب مع طبائعهم واختصاصهم احلرفي واملهنِي
  .ـ أهل البادية والزراعة 1
  .ـ املُثقَّفون واحلرفيون 2
  .ـ التجار وأصحاب رؤوس األموال 3
  .ـ أصحاب املالحة والصيد البحري 4

املُختلفة في غمار العامة، وهم فـي  ويدخل أهل البادية والزراعة، وأصحاب احلرف واملهن      
ولَما نفُذ « : املرتبة السفلى من اهلرم اإلجتماعي، وقد أكّد املقَّري عن وضعهم اإلجتماعي بقوله

قضاء اهللا، على أهل األندلس بِخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة األخرية، فتفرقوا فـي بـبالد   
أفريقية، فأهل البادية قد مالوا إلَى البوادي، إلَى مـا اعتـدوه   املغرب، من بر العدوة، حتى بالد 

ودخلوا على أهلها، وشاركوهم فيها، فاستقوا املياه، وغرسـوا األشـجار، وأحـدقوا األرض،    
  .)4(»وعلّموهم أشياء لَم يكونوا يعلمونها وال رأوها، فَشرقَت بالدهم وصلحت أحوالُهم 

                                                 
 .176/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )1(
 .176/  1ن، .م )2(
  . ن.ن، ص.م )3(
 .156/  3س، .املقَّري، م )4(
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لكية املشتركة، وهذا شأن القرى، فنجد قرى اجلالية األندلسية قد ويشري ابن األعرج إلَى امل     
وغريها من املداشر التي  وعني فزة وعني تالوت) الشولي  (وصلت إلَى جبل بيدر، وإلَى مدشر 

  .)1(لَم يبق إالَّ إمسها في ضواحي مدينة تلمسان وأحوازها
ر، وأصحاب املهن والصـناعات، يقـول ابـن    واستمرارية هذا النمو له صلة بِهجرة التجا     

، مزدانة باملصانع املفيدة، فما شئت من )تلمسان ( وكان لعهد نزول األندلسني بِها « : األعرج
أطرزة ومنسوجات احلرير والقطن والكتان، والصوف ومعامل الفخار واخلزف وأنواع السـالح  

  .)2(»وسائر األوانِي املرتلية 
مساء أندلسية في العلم والفقه واألدب، كأبِي احلسن علي بن محمد بن محمـد  وقد نبغت أ     

، وأبـو عبـد اهللا   )3()م 1486/ هـ 891ت ( بن علي القرشي البسطي الشهري بالقلصادي 
/ هـ 896ت ( محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي الغرناطي، املعروف بابن األزرق 

، وأبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد بن علي بن )5(ن جابر الوادي آشي، و محمد ب)4()م 1491
  .، وغريهم كثري)6(داود البلوي الغرناطي

وأكثـر هـؤالء   « : وهي داللة على اختيارهم مدينة تلمسان، يؤكِّد ذلك ابن األعرج بقوله    
  .)7(»استقروا بتلمسان وجزائر بنِي مزغنة وبِجاية، وفضل بعضهم ندرومة 

                                                 
 .176/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )1(
 .177/  1، ن.م )2(
 132/ القرافي، توشيح الديباج . 657ـ   654/  1س، .السراج، م. 14/  6س، .السخاوي، م: أنظر ترجمته في )3(

 . 141/ س .ابن مريم، م. 280/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 339/ التنبكتي، النيل . 134ـ 
دوحة الناشر لمحاسن من كان باملغرب من مشـايخ القـرن   ابن عسكر محمد احلسين الشفشاوي، : أنظر ترجمته في )4(

. 20/  9س، .السـخاوي، م . 202/  2التنبكتي، كفايـة املُحتـاج،   . 561/ التنبكتي، النيل . 124/ س .، مالعاشر
 . 217/  القرافي، توشيح الديباج

، دار الغـرب  1: محمد محفـوظ، ط : ، تحقيقبرنامج الوادي آشيمحمد بن جابر الوادي آشي، : أنظر ترجمته في )5(
( اليافعي أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان . 26/  7املقّري، نفح الطِّيب، . 4/  1980اإلسالمي، بريوت، 

، دار الكتاب 2: ، ط4: ، مجان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمانمرآة اجلن، )م 1366/ هـ 768ت 
ابن . 19ـ  18/ التعريف بابن خلدون . 294ـ  293/  6س، .الزركلي، م. 206/  2، 1993اإلسالمي، القاهرة، 

تانِي، فهرس الفهارس، الك. 205/  1ابن القاضي، درة احلجال، . 414ـ  413ـ  3/ حجر العسقالنِي، الدرر الكامنة 
  .   117ـ  113س، .محمد محفوظ، م. 210/ س .مخلوف، م. 435ـ  434/  2
 .316/  1كحالة، معجم املؤلِّفني، . 73/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 138/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )6(
  .  176/  1 عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي، )7(
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وإذا كان أمراء بنِي زيان قد أولوا اهتماما كبريا إلَى اجلالية األندلسية، خاصة في عهد األمري      
، حيث اتخذ بطانة مـن  ) 1424ـ   1411/  827ـ   814( عبد الواحد بن أبِي عبد اهللا 

  .)1(جالية أندلسية، مما جعل بعض علماء تلمسان يضيقون بِهم درعا
     همفقد تموا عن اهلجرة، وذكر أندث الونشريسي عن أندلسيني نهم وجدوا « : حدزعموا أن

احلال عليهم ضيقة، وأنهم لَم يجِدوا بدار اإلسالم التي هي دار املغرب هذه، بالنسبة إلَى التسبب 
األقطار أمنا ال  في طلب أنواع املعاش على اجلملة رفقًا وال يسرا وال مرتفقًا وال في التصرف في

  . )2(»ثقة 
م، بعـودة حـروب   15/ هـ 9: دخلت اهلجرة األندلسية مرحلة أخرى في نِهاية القرن     

، وشنها امللكان الكاتوليكيـان  )مملكة غرناطة ( االسترداد التي استهدفت آخر معاقل املسلمني 
/ هـ 893: لقة وألْمرية سنة، فسقطت ما)ملكة قشتالة ( ، وإيزابال )ملك أرغون ( فريديناند 
  .)3(م1492جانفي  3/ هـ 897ربيع األول  2: م، وسقطت العاصمة غرناطة في1487

ومع ذلك فإنَّ الفوارق األصلية بني العنصر األندلسي، والعنصر املَحلِّي ـ حسب تعبري أحد       
تأثَّروا بثقافة األندلسيني، قد  ـ قد تقلصت شيئًا فشيئًا، إذ أنّ كثريا من األهالي الذين  )4(الباحثني

تمكَّنوا من تعويضهم، في حني نرى األندلسيني قد فقدوا كثريا من ذلك التضامن الفعال املوجود 
  .عادة بني املواطنني واملهاجرين

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .160/  1برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )1(
 . 119/  2س، .الونشريسي، م )2(
 . 433/  1برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )3(
 .160/  2، ن.م )4(
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  اليهود: ثالثًا
  

 :تحدثت املصادر عن وجود اليهود في تلمسان، السيما خالل سـقوط غرناطـة سـنة        
  .)2(، وبعض احلرفيني والتجار)1(م، كان من بينهم العلماء واألطباء1492/ هـ 897
        انية، فقد كان لَهـم حـقي الدولة الزيع بِها اليهود في كان يتمترعية التا الوضعية الشأم

  .)3(سالميالتملُّك، وحرية التصرف في أمالكهم، مقابل دفع اجلزية التي قررها الشرع اإل
إلَى سوء معاملة اليهود، بسبب هيمتهم  )4(وقد أشارت األحباث املتخصصة في الدولة الزيانية     

  .على التجارة واألعمال املالية، والوظائف السياسية
: وكانت للطّائفة اليهودية بتلمسان مقربتها اخلاصة، ولَها بيعتها، ورئيس يدير شؤونها يدعى     

  .)5(، ويكون همزة وصل بينها وبني السلطات التلمسانية والطّائفية»خ اليهود شي« 
حارة اليهود بالقرب من املشـور، تضـم نحـو     )6(أما عن سكْنى اليهود، فيذكر الوزان     

خمسمائة دار، يسكنها ما يزيد عن ألفني وخمسمائة نسمة، جلُّهم من األثرياء، بعـد انتقـال   
، بسبب اإلختالف مع املهاجرين اجلدد في )7(القدماء من حي أكادير، إلَى مدينة تاكرارت اليهود

  .)8(اللُّغة والعادات واملفاهيم اإلجتماعية واإلقتصادية

                                                 
ابن خليل قال عنه عبد الباسط  ابن األشقر،املالقي األندلسي، املعروف ب دا اإلسرائيليكالطّبيب موشي بن صمويل بن يهو )1(

عبد العزيـز فياللـي،   : أنظر. »لَم أمسع بذمي، وال رأيت كمثله في مهارته في هذا العلم « : م1464/ هـ 869سنة 
 . 193/  1تلمسان في العهد الزيانِي، 

طوا عالقات اقتصادية قوية بني املغرب عملوا على تنمية الصناعة املَحلية وتدعيمها، وتنمية احلركة التجارية بتلمسان، ورب )2(
األوسط وأروبا، وتدعم بذلك الدخل الضريبِي للدولة الزيانية، وزاد بفضل رؤوس أموالهم الكثرية، وقروضـهم للتجـار   
التلمسانيني الصغار، حيث كانت بعض العائالت اليهودية من أصل ميورقي تتاجر باستمرار مع تلمسان ومدن أخرى فـي  

 . 193/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي، : أنظر. ألوسطاملغرب ا
 .435/  1برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )3(
 . 195/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )4(
 .ن.ص/ ن .م )5(
 .20/  2س، .الوزان، م )6(
/ 1981بدوي عبد الرمحن، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : ترجمة ية في الشمال األفريقي،الفرق اإلسالمألفريد بل،  )7(

397. 
  .  195/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )8(
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  أثر بعض الفئات اإلجتماعية : الفرع الثّاني
       
بري عن اهلرم التراتبِي فـي  بعينه، للتع» الطّبقة « تستعمل املصادر التارخيية الوسيطية مصطلح      

  ).أخالقية ( املُجتمع، كمعالَجة وفق معايري سياسية، واقتصادية، وعلمية 
عند ابن خلدون املركز في تحليل البناء اإلجتماعي والعالقـات بـني فئاتـه،     )1(اجلاه مثّلَ     

  .)2(فاخلاصة هم أصحاب اجلاه، والعامة هم فاقدوه
ينتهي اجلاه في « : ب اجلاه وممارستهم للسلطة أمرا شرعيا طبيعيا ودينياويعترب تفوق أصحا     

العلُو إلَى امللوك، الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي السفل إلَى من ال يملك ضرا وال نفعا بني أبناء 
  . )3(»جنسه، وبني ذلك من طبقات متعددة، 

عمران، من مدينة أو إقليم، لَها القدرة على من دونِها كلُّ طبقة من طباق أهل ال« : ليضيف     
من الطِّباق، وكل واحد من الطّبقة السفلى، يستمد بذي اجلاه من أهل الطّبقة التي فوقه، ويزداد 

الكسـب   نكسبه تصرفًا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه، فإن كان اجلاه متسعا كـا 
  .)4(»يقًا قليالً فمثله الناشئ عنه كذلك، وإن كان ض

وإن ركَّزت القراءة اخللدونية للمجتمع على قَرانته باجلاه والسلطة، وعلى املال والكسـب،       
  .وهو صاحب امللك، أي السلطان بالنسبة للدولة الزيانية

الناس أصناف، وطبقات فـي  « : فإن بعض النصوص قسمت املُجتمع على أساس أخالقي     
أربـاب  : ولكن يجمعهم هذه السبعة... تصرفاتهم في أمور الدنيا ال يحصي عددها إالَّ اهللا، م

الصنائع واحلرف واألعمال، ثُم أرباب التجارات، واملعامالت، واألموال، ثُم أربـاب البنايـات   
ثُـم املتصـرفون   والعمارات واألمالك، ثُم امللوك والسالطني واألجناد وأربـاب السياسـات،   

                                                 
ذن واملنع لقدرة احلاملة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من أبناء جنسهم باإلا« : يعرف ابن خلدون اجلاه بأنه )1(

والتسلُّط، بالقهر والغلبة ليحملهم على دفع مضاربِهم، وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه 
فيما سوى ذلك، ولكن األول مقصود في العناية الربانية بالذَّات، والثّانِي داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة فـي  

  . 405/ ابن خلدون، املقدمة : أنظر. »ي القضاء اإلهل
 .407ـ  406ـ  405/ ابن خلدون، املقدمة  )2(
 . 405/  ن.م )3(
 .406/ ن .م )4(
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واخلدامون واملتعيشون يوما بيوم، ثُم الزمنى والعطّل وأهل البطالة والفراغ، ثُم أهل العلم والدين، 
  )1(»واملستخدمون في الناموس 

، عن مفهوم الطّبقة، حسب التفاوت أو التـدرج الـذي   )2(في حني عبرت بعض املصادر     
دون وفق معايري مادية، وأحيانا وفق مقاييس أخالقية كما ورد عند إخـوان  تحدث عنه ابن خل

  .الصفا
  

  فئة الحكّام: أوالً
   

: ،)4(»الترف والدعة والسكون « : ، ومن طبيعتهم)3(يصفهم ابن خلدون بأهل احللّ والعقد     
الدنيا ويؤثرون الراحة على  يبنون القصور ويجرون املياه ويغرسون الرياض ويستمتعون بأموال« 

، وهم من أهـل  )5(»املتاعب ويتأنقون في أحوال املالبس واملطاعم واآلنية والفرش ما استطاعوا 
  .)6(النسب واحلسب

وهو وصف ينطبق على نمط العائلة األمريية الزيانية، وقد دلّنا على ذلـك التنسـي حـني         
، )م 1393ـ   1388/ هــ  795ـ   791( رمحان الثّانِي أبِي تاشفني عبد ال تحدث عن

                                                 
 .321ـ  320/  1س، .إخوان الصفا وخالَّن الوفاء، م )1(
: د عبد السالم هارون، ط، تحقيق محمالبيان والتبيني، )م 668/ هـ 255( اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر : أنظر )2(
ابن عبد ربه أبو عمرو أمحد بن محمـد  . 137/  1، 1950، مكتبة اخلاجني، مصر، مطبعة التأليف والترجمة، بغداد، 2

. 392/  2، 1982، منشورات دار الكتاب العربِي، بريوت، كتاب العقد الفريد، )م 932/ هـ 320ت ( األندلسي 
أمني أمحد والـزين أمحـد،   : ، تصحيح وضبطكتاب اإلمتاع واملؤانسة، )م 1008/  هـ399ت ( التوحيدي أبو حيان 

ت ( ابن عربِي أبو بكر محمد بن علي بن محـي الـدين   . 99/ س .ابن الزيات، م. 62/ ت .مكتبة احلياة، بريوت، د
( محمد بن علي بن طباطب ابن الطقطقي . 241/  2. ، دار صادر، بريوت، دالفتوحات املكِّية، )م 1240/ هـ 638

 . 41/  1966، دار بريوت، بريوت، الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، )م 1309/ هـ 709ت 
 . 149/ ابن خلدون، املقدمة  )3(
 . 176ـ  145ن، .م )4(
 .176، ن.م )5(
 . 145ـ  144ن، .م )6(
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أرجحهم رأيا، ذو « : ، ووصفه بقوله»وارتدى من حلل السعادة بأفخر لباسها « : حيث يقول
  .)1(»احلكم العادل والسياسة الشاملة 

ــ   760( كما أشارت املصادر إلَى البطانة التي حددها السلطان أبو حمو موسى الثّانِي      
 1388/ هــ  795ـ   791( ، البنه أبِي تاشفني الثّانِي )م 1388ـ   1359/ هـ 791

يا بني ينبغي لك أن تدبر في وزرائـك  « : ، بقوله)2(، في كتابه واسطة السلوك)م 1393ـ 
  . »وجلسائك وكتابك وفقهائك وقضائك وأعوانك وعمالك وقوادك وأجنادك 

، )م 1393/ هــ  795( ان أبِي ثابت يوسف بن أبِي تاشـفني  ووصف التنسي السلط     
ـ   834(  ل، وأشار إلَى السلطان أبِي العباس أمحد العاق)3(»ذروة الكمال والشرف « : بقوله
، وهي إشارة إلَى فكرة بنـاء  )4(»وجرد ما دثر « : ، بقوله)م 1462ـ   1431/ هـ 866

  . وتوسيعه )5(سور املشور
     الطني واألمراء من بنِي عبد الواد، أبناء عمومتهم وتضمفهـم  « : هذه الفئة إلَى جانب الس

  .)6(»أوسع جاها، وأعلى رتبة، وأعظم نعمة وثروة، وأقرب من السلطان مجلسا 
جمع كل من كان من أبناء امللوك املنتسبني ألسالفه الكـرام،  « : يؤكِّد ذلك التنسي بقوله     

في الشرق والغرب، فهم عنه بِحضرته على أبر ما يكون من اإلحسان، وإذرار النفقة، ممن كان 
  .    )7(»وكفاية املؤونة 

      

                                                 
)1( 184/ س .نسي، مالت. 
، املطبعة الدولية، تونس، كتاب واسطة السلوك في سياسة امللوك، )م 1389/ هـ 791ت ( الوادي أبو حمو العبد  )2(

1962  /12 . 
)3( 206/ س .نسي، مالت. 
 . 249/ ن .م )4(
، وهو على شكل قلعة، مسـاحته  )م 1281ـ   1235/ هـ 681ـ   633( قصر بناه السلطان يغمراسن األول  )5(

، بنِي بأسلوب معماري فني بديع مزخرف، يحتوي على سقايات ونافورات وبساتني، له بابان 2م137200اإلمجالية نحو 
أحدهما يقع في اجلنوب ويطل على البادية اتجاه اجلبل، والثّانِي يقع في الشمال الغربِي، وله ساحات وشـوارع ودروب،  

 . 299/  2س، .مرمول كربخال، م. 20 / 2س، .الوزان، م: أنظر. ومجموعة من املخازن واملطامري
  .456/ ابن خلدون، املقدمة  )6(
)7( 257/ س .نسي، مالت. 
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إلَى الوزير أمحد بن املعز وصيا على السلطان أبِي ثابت يوسف بن  )1(وقد أشار ابن خلدون     
   .  )م 1393/ هـ 795(  أبِي تاشفني

، واقتصر )2(ائل املتحالفني مع بنِي عبد الواد، هم أقلُّ مرتبة بِحكم الوظيفوكان رؤساء القب     
  .نفوذها على البوادي، بسبب آلية صراعهم مع السلطة، والتي كانت دائما في صراع تفوق

  
  فئة القُضاة  : ثانيا

  
على القضاء فـي  اعترب القضاء أجلّ اخلطط الدينية، وأرفعهم مكانة قاضي اجلماعة املشرف      

املدينة، يساعده املشاور، وفي باقي احلواضر يشرف على القضاء قضـاة يقترحـون عليـه أو    
يختارهم بنفسه، وتعيينهم يتم بِموجب ظهري سلطانِي مصحوب أحيانا برسـالة مـن قاضـي    

  .)3(اجلماعة
دن الصغرية لَم تكـن  ، وفي البوادي وامل)4(تشري املصادر إلَى وجود قاضي اجلماعة بتلمسان     

فسامها كل مفلس وتسلَّطوا « : محددة بشكل واضح، يؤكِّد ذلك الشيخ موسى املازونِي بقوله
ألنَّ أكثرهم معروفون باجلور والظُّلم، وعدم « : ، و)5(»بذوي املناصب السلطانية لغلبة السلطان 

  .)6(»تأويالت وأهوية استناد أحكامهم إلَى الشرع، وإصدارها على أساس فراسات و
وهي إشارة إلَى ضعف السلطنة الزيانية وانحصار سلطتها على البوادي واألرياف التابعة لَها،      

مما جعل القضاة عاجزين عن اختيار من يستحق خطَّة القضـاء ـ حسـب تعـبري إحـدى      
  . ـ )7(الدراسات

                                                 
 .307/  7ابن خلدون، العرب،  )1(
 . 211/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )2(
 .32/ س .، محمد فتحة، م120/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )3(
، والقاضي قاسم بن سعيد بـن  )م 1408/ هـ 811ت ( كالقاضي سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقبانِي  )4(

/ هـ 896كان حيا بعد ( والقاضي أبو عبد العباس أمحد بن يحي احلسنِي ). م 1450/ هـ 854ت ( محمد العقبانِي 
 . 12/  2. 144/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج،  .365ـ  189/ التنبكتي، النيل : أنظر). م 1491

 .149/ س .مجانِي بوبة، م )5(
)6( ي، مالب101/  10س، .الونشريسي، م.  124/  5س، .رزل. 
 .149/ س .مجانِي بوبة، م )7(
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     ي تنهض دليالً على تفشطَّـة  ومن القرائن التا وتولِّيهم خال إلَى الفتيي اجلهل، وجلوس اجلُه
، والتي حسب ـ مؤلِّفها ـ من املنـاكر    )1(القضاء والشهود والوثائق، ما جاء في تحفة الناظر

  . وعظيم النوازل التي يجب تغيريها
 للبت فيها، كما وهو ما يفسر ـ أيضا ـ تدخل بعض القضاة في أمور لَم يكونوا مؤهلني       

  .)2(هو الشأن ألبِي زكرياء يحي املازونِي، عندما تولَّى قضاء مدينتي مازونة وتنس
إن قضاة األمصار في زماننا لَهم أن يقيموا « : وقد علَّق ابن مرزوق احلفيد على ذلك بقوله     

السلطان، وكذلك أن والّهم  احلدود في القصاص وغريه، وإنما تولِّيهم القضاء إنما هو من قبل
  .)3(»صاحب الوطن الذي فوض له السلطان تولية القضاء 

إلَى قاضي قلعة بنِي راشد الذي فرض عليه قائدها خطَّة القضاء، فلجأ  )4(كما أشار الصباغ     
يانِي، ألنَّ هـذا  طالبا منه التدخل لصالحه، ولَم يتصل باألمري الز )5(إلَى أمحد بن يوسف املليانِي

  .جانب القاضي عند قائد وطن بنِي راشد ىاألخري ال يمكن له أن يقف إلَ
سألت شيخنا سـيدي أبـا   « : ومن خالل املسألة التي أثارها القاضي يحي املازونِي بقوله     

اء مدينة تنس ياسيدي اجلواب الشافي في مسألتي أننِي لَما تولَّيت قض: الفضل العقبانِي، وقلت له
وجدت مرتب قاضيها يؤخذ من الباب، فما رأيكم في ذلك؟، إن أنا أخذته أخذت بِما ال يليق، 

  .  )6(»وإن تركته تعلم أنَّ قائد البلد يأخذه، وإن أخذته صرفته على الضعفاء 

                                                 
   . 73/ س .العقبانِي، م )1(
دي تعلم أنَّ بالدنا كثرية الباطل والغصوبات، يطلـب  ياسي« : جاء في سؤال ووجهه لشيخه أبو الفضل قاسم العقبانِي )2(

إذا طالبه معاملة ف بِها نفسه، ثُم م يفكي سلعه يدفعها للظّالحبس فيه، فيلجئه إلَى معاملة فجب عليه، ويي اإلنسان فيها لَم ي
يحـي  : أنظـر . »املسـألة   هفي هذ ذبالشاالسلعة بثمنها، يدعي القهر في ذلك والضغط، فهل يا سيدي أن أتقلَّد احلكم 

 . ورقة ظ/  2س، .املازونِي، م
 .176/  1س، .يحي املازونِي، م  )3(
مخ، . بستان األزهار في مناقب زمزم األخيار ومعدن األنوار سيدي أمحد بن يوسف الراشدي النسب والدارالصباغ،   )4(

 . و66ة ، املكتبة الوطنية اجلزائرية ورق1708: رقم
 .214/ س .ابن عسكر، م.11/  2س، .الكتانِي، سلوة األنفاس، م: أنظر ترجمته في  )5(
 . و49ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )6(
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: في القرن مرتب قاضي اجلماعة بتونس« : ، من أنَّ)1(واعتمادا على ما ورد عند برونشفيك     
م، حيث بلغ خمسة عشر دينارا اعتباريا، أي ما يعادل مائة وخمسني درهما فـي  14/ هـ 8

  .»الشهر 
، قد يكـون  )2(وإذا ما قابلناه بأسعار القمح والشعري في تونس حسبما أوردها القلقشندي     

  .مرتب قاضي اجلماعة بتلمسان مثله
إلَى أنَّ القضاة الشرعيني ال يتقاضون أي أجر أو تعويض، وأنَّ ذلك غري إالّ أنَّ الوزان أشار      

  .   )3(جائز لَهم من الناحية الشرعية
         
  فئة التُّجار: ثالثًا
  

على أهمية العالقة بني التجار وامللك، فهو الذي ربط نجاح التـاجر   )4(يؤكِّد ابن خلدون     
وفاقـد  « : ه على اجلاه من لدن أصحاب امللك، يقول ابن خلدونوصاحب الثّروة عامة بِحصول

اجلاه بالكلية ولو كان صاحب مال، فال يكون يساره إالّ بِمقدار ماله وعلى نسبة سعيه، وهؤالء 
  .)5(»هم أكثر التجار، ولهذا تجد أهل اجلاه منهم يكونون أيسر بكثري 

، إذ وقع التفريق بني حرفـة نفيسـة وأخـرى    وكانت احلرفة أو الصنعة مع خاصة التجار     
حرف نفيسة مثل صناعة املعادن الثّمينة والعطورات والشـمع   )7(، فقد ذكر الرصاع)6(خسيسة

  .وترصيص املنابر وتزيني السقوف
في حني نظر بعض الفقهاء إلَى احلرفة نظرة طبقية، إذ عد احلياكة صناعة رفيعـة، ألنهـا        

  .      »انت من الصناعات التي يستعملها وجوه الناس ك« : حسب قوله
                                                 

 . 133/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )1(
 .215/  7س، .مالقلقشندي، : أنظر. درهما 50: درهما، قفيز الشعري 50: قفيز القمح )2(
 .191/  1س، .الوزان، م )3(
 .368/ ابن خلدون، املقدمة  )4(
 .389/ ن .م )5(
 .161ـ  153/ س، .زيادة خالد، م )6(
محمد العنابِي، سلسلة من تراثنا اإلسالمي، املكتبـة  : ، حتقيقفهرست الرصاعالرصاع أبو عبد اهللا محمد األنصاري،  )7(

 .16/  1967العتيقة، تونس، 
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أكابر التجار ذوي « : وقد أفضى اتساع النشاط املدينِي لتلمسان إلَى استقطاب العديد من     
وكان التاجر الصـغري  « : والتجارات النادرة،  ، وأصحاب رؤوس األموال)1(»األموال الطّائلة 

ري املستورد في مختلف األسواق لتموين زبائنه بالسلع والبضائع التي تختلف يلجأ إلَى التاجر الكب
  .)2(»أسعارها حسب تكلفة إنتاجها ومشقّة إحضارها 

فقد كان للتجار اليهود دور في تسويق البضائع التي كانت يبادله تجار تلمسان مقابل مبلغ      
  .  )3(هم على تجارة الذّهبمن املال نقدا أو عينا، فضالً عن هيمنت

وبالنظر إلَى اخلدمات التي كانت تقدمها مدينة تلمسان في مجال التجارة، شجع العديد من      
، واحتراف الفقهاء )4(الفقهاء والعلماء إلَى اإلشتغال بِحرفة التجارة، كما هو احلال لعائلة املرازقة

  .)5(وخياطة املالبس ونسخ املصاحف والكتبلبعض املهن كاحلراثة وتربية املواشي، 
فالتجار أناس منصفون « : وعن أخالق التجار التلمسانيني ومعامالتهم، يصفهم الوزان بقوله     

مخلصون جدا، أمناء في تجارتهم، يحرصون على أن تكون مدينتهم مزودة باملُؤن على أحسن 
لذي يقومون به إلَى بالد السودان، وهم وافروا الغنى أمالكًا وجه، أهم أسفارهم التجارة، وهو ا

  .)6(»ونقودا 
  
  
  

                                                 
 .6/  8س، .الونشريسي، م )1(
  .217/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )2(
 . 193/  1، ن.م )3(
أن عائلته احترفت العلم و الفالحة والتجارة، وقد كان لَهم دكاكني ودروب ومنازل وخدم خاصـة  : ذكر ابن مرزوق )4(

  .  218/  1، تلمسان في العهد الزيانِيعبد العزيز فياللي، . 114/  1س، .يحي بن خلدون، م: أنظر. بِهم
 .218/  1، ن.م )5(
 . 21/  2س، .الوزان، م )6(
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وقد اتسعت أصنافهم مع مرور الزمن، بسبب النمو الديِمغرافي واهلجرة املستمرة للمـدن،       
 ،)2(، وباعـة الطُّـرق  )1(خاصة الذين يعملون في الورشات الصناعية، كاحلمـالني والـدالّلني  

  .)4(، وأوباش السوق)3(والرعاع
   

  فئة األشراف: رابعا
  

ت ( جاء على لسان الفقيه أبِي علي ناصر الدين منصور بن أمحد بن عبد احلق املشـذَّالي       
يحصلُ الشرف للنسب باالنتساب للرسول صلّى اهللا عليـه  « : ، قوله)5()م 1330/ هـ 731

، فاعترب الشرف بالنسب حقا من احلقوق التي ليس )6(»و باعتبار فصوله وسلّم، إما باعتبار آبائه أ
  .)7(»إسقاطها ال في حق نفسه وال في حق غريه « : للشخص

وقد أثريت مسألة الشرف بالرجوع إلَى األم في تلمسان، فأجاب الفقيه أبو عبد اهللا محمد      
م، ويحترم بِحرمة الشرفاء، ويندرج في سـلكهم،  بن مرزوق بثبوت شرف النسب من جهة األ

  .)8(ويثبت ذلك له ولذريته
                                                 

/ هـ 781ت ( ابن مرزوق أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن محمد بن محمد اخلطيب : أنظر. عرفتهم املصادر بالسوقة )1(
محمـود  : ماريا خيسوس بيغريا، تقـدمي : ، حتقيقمآثر ومحاسن موالنا أبِي احلسناملسند الصحيح احلسن في ، )م 1379

 .285 / 1981بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
 .ن.ص/ ن .م )2(
، دار الكتـب العلميـة،   3: ، طتاريخ الرسل وامللوك، )م 922/ هـ 310ت ( الطّربي أبو جعفر محمد بن جرير  )3(

  .175/  10، 1991بريوت، 
: ، تحقيقديوان األحكام الكربى، )م 1093/ هـ 486ت ( أبو األصبغ عيسى بن سهل بن عبد اهللا األسدي اجليانِي  )4(

الطرطوشي أبو بكر مجمد بن محمد الوليـد  /  .  1، 1997، مكتبة امللك فهد للنشر، الرياض، 1: النعيمي رشيد، ط
عبـد  . 39/  1988، املطبعة اخلريية املنشأة بِجمالية، مصر، 1: ، طسراج امللوك، )م 1126/ هـ 520ت ( الفهري 

 . 219/  1العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي، 
( الغربينِي أبو العباس أمحد . 256ـ   254/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 609/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )5(

رابح بونار، الشـركة  : ، تحقيقعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في املائة السابعة ببجاية، )م 1304/ هـ 704ت 
 .  217/ س .مخلوف، م. 229/  1981الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

 .387/  6س، .الونشريسي، م )6(
 232، ن.م )7(
 . ورقة/  2س، .يحي املازونِي، م )8(
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، والـذي  )1(وقد اجتمعت عناصر املناخ الشرفاوي في احتفال املغاربة بعيد املولد النبـوي       
ـ   1258/ هــ  685ـ   656( اتخذ صبغة شعبية منذ عهد السلطان أبِي يعقوب املرينِي 

ي أمر باإلحتفال رسميا، ثُم عم اإلحتفال به باقي أقطار الغـرب اإلسـالمي   ، الذ)2()م 1286
  .)3(م14/ هـ 8: خالل القرن

أنَّ بنِي عبد الواد لَم يعطوا لموضوع الشرف أبعادا مماثلة لما كان عليه األمر  )4(واملالحظ     
  .ببالد املغرب األقصى وإفريقية

إشارات تتعلَّق بِموقع الشرفاء كهيئة عند سالطني بنِي عيد الواد، ورغم سكوت املصادر عن      
يؤكِّد طموحات الشرف واخلالفة لدى بنِي عبد الواد، ابتداءاً مـن عهـد    )5(فإننا نجد بعضها

، وأنَّ السلطان أبو حمو موسـى  )6()م 1282ـ   1235/ هـ 681ـ   633( يغمراسن 
، جعل األشراف في املرتبة األولَى حيث )م 1388ـ   1359/ هـ 791ـ   760( الثّانِي 
يكون الشرفاء عندك أرفع الناس في الرتب ألنهم أشرفهم في احلسب وأعالهم فـي  « :  يقول

  .)7(»النسب 

                                                 
 .170/  2تاريخ إفريقية في العهد احلفصي، برونشفيك،  )1(
أبو يوسف يعقوب بن عبد احلق، تلقب في أول أمره باملؤيد باهللا، ثُم القائم بأمر اهللا واملنصور به، أمه أم العز بنت محمد  )2(

م، وتوفِّي 1258/ هـ 656: م، بويع في سنة1212/ هـ 609: بن حازم العلوي، ولد في شهر ربيع األول من سنة
 6سـنة و  29: م، وكانت دولته1286/ هـ 685: محرم سنة 22باجلزيرة اخلضراء باألندلس عند الزوال يوم الثالثاء 

: ت في النصف األول من ق( ابن أبِي زرع علي بن محمد بن أمحد بن عمر بن أبِي عمر الفاسي : أنظر. يوما 22أشهر و
، دار املنصور للطباعة والوراقة، بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاساألنيس املطرب ، )م 14/ هـ 8

  . 27/ س .ابن األمحر، م. 317/  1973الرباط، 
املقَّري شهاب الدين أمحـد بـن محمـد    . 49ـ   40/  1س، .يحي بن خلدون، م. 383/ س .ابن أبِي زرع، م )3(

اللّجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي بني اململكة املغربية واإلمارات : ، إشرافأخبار عياض أزهار الرياض فيالتلمسانِي، 
 . 244ـ  243/  1، 1978العربية املتحدة، 

 .241/ س .محمد فتحة، م )4(
  .110/  1س، .يحي بن خلدون، م. 142/ ابن خلدون، املقدمة  )5(
ومئذ تموج بالساكن، واهلرج ينبو باملساكن، والفساد عمر األقطار، وأنزح األوطار، واألرض ي« : قال يحي بن خلدون )6(

والعتو قد سل الشفار، وباعد على كتبها األسفار، فسكن األرجاف، وسمن بكل اهلداية العجاف، وقبض يد العداء، ومكَّن 
  . 111ـ  110/  1س، .يحي بن خلدون، م: أنظر. »يد عزه من رقاب األعداء، فجدد امللَّة، وأشعر زي اخلالفة اجللّة 

 .13/  س.، مأبو حمو العبد الوادي )7(
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ـ   1431/ هــ  866ـ   834(  لأنَّ السلطان أبِي العباس أمحد العاق )1(وذكر التنسي     
( أبِي عبد اهللا محمد املتوكِّل  مري املسلمني، وأن من خصائص السلطان، حملَ لقب أ)م 1462
خليفة « : ، وأنه)2(، حصول الشرف له من أبويه)م 1468ـ   1462/ هـ 873ـ   866

  .   )3(»بن خليفة بن خليفة بن خليفة، وهذا أمر ال يوجد في أحد من ملوك بنِي زيان سواه 
بنِي زيان في مرحلة متأخرة تبدوا لنا غري واضحة تماما، خاصة إذا ولو أنَّ اإلشادة بشرف      

تعلَّق األمر بِما ورد عند التنسي، فقد رفع كتابه هذا إلَى أمري املؤمنني محمد بـن أبِـي ثابـت    
، وذلك أنَّ إمارتهم كانت قد دخلت منذ )4(م1461/ هـ 865: املتوكِّل على اهللا، املبايع سنة

  .م، في نوع من التبعية للدولة احلفصية15/ هـ 9: رنمطلع الق
( اللّهم إالَّ ما كان يرتبط بعيد املولد النبوي، يقول التنسي عن السلطان أبِي تاشفني الثّـانِي       
وكان يحتفل لليلة مولد املصطفى صـلّى اهللا  « ): م 1393ـ   1388/ هـ 795ـ   791

ونسجه ونسج أبيه في ذلك على منوال، ويرفع إليه من املمادح الغر  عليه وسلّم بأعظم اإلحتفال،
احلجال، ما يزري بأمداح، سيف الدولة، وشمس املعالي، ويثيب عليها من عظيم املنوال، بِما لَم 

  .)5(»يسمع بِمثله في سالف األحوال 
     مد الثّانِي بن أبِي ححمان ملطان أبِي زيـ   1394/ هـ 801ـ   796( و وذكر أنَّ الس
  .)6(، كان يحتفل للمولد النبوي احتفال أسالفه الكرام)م 1399

ـ   1412/ هــ  827ـ   814( أبِي حمـو   نوأنَّ السلطان أبِي مالك عبد الواحد ب     
  .   )7(، كان يقيم ليلة املولد ويحتفي بِها غاية االحتفاء)م 1424

فإننا نجـد   م،15/ هـ 9: عتبار املناخ الدينِي السائد أواخر القرنوإذا ما أخذنا بعني اال     
تؤكِّد على مسألة ارتباط الشرفاء بالعصبيات احلاكمـة، والتـي زادت مـن     )8(إحدى األحباث

                                                 
)1( 247/ س .نسي، مالت. 
 .256/  ن.م )2(
 . ن.ن، ص.م )3(
 .271/  ن.م )4(
 .186/ ن .م )5(
 . 212/ ن .م )6(
 . 236/  ن.م )7(
  .257/ س .محمد فتحة، م )8(
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، ويظهر هذا في العديد )كاستحقار اجلمهور ( جاههم وكرست لدى البعض منهم عوائد قبيحة 
  .   )1(السب والشتم التي وقعت بني الشرفاء وعامة الناس من املنازعات ومسائل

  
  أثر المتصوفة: خامسا

  
لعب املُتصوفة أدواراً كبرية األهمية على املستوى اإلجتماعي، وهذا يرجع إلَـى الرصـيد        

تحمـل أي  املعنوي الذي اكتسبوه داخل مختلف الشرائح اإلجتماعية، على الرغم من أنها لَم ت
  . نوع من الوظائف، لكنها لَم تكن معارضة للسلطة

ويمكن حصر تدخالت املتصوفية في بعض املَجاالت التي احتفظت بِها كتـب التـاريخ        
  . والنوازل، بِهذا النوع من األخبار

م، 14/ ـ ه8: ، تدهور واحنطاط حالة التصوف منذ منتصف القرن)2(تؤكِّد بعض األحباث     
باتجاهه نحو ضروب مختلفة من الطُّقوس والشكليات، وضعف الطّاقة العقلية وانتشار الطُّرقيـة  
واإلعتقادات اخلرافية، بسبب الصراع احلاد الذي نشأ بني املُجتهدين والتقليديني، وال سيما فـي  

  .)3(تلمسان
« : لتحول العقائدي واإلجتماعي، بقولهـا وقد صورت لنا إحدى املصنفات الفلسفية هذا ا     

ففي هذه القرون التي أعقبت تفكُّك املوحدين وسقوط دولتهم، وشهد فيها املغرب هذه الفتـرة  
ها األطماع األجنبية، سانياسية، وعرف إبالقلقة املفعمة باالضطرابات السميع أجزائه ري جت ف

                                                 
، وأبو عبد )م 1370/ هـ 772ت بعد ( ء كأبو القاسم أمحد بن أمحد بن أمحد الغربينِي أجاب عنها جملة من الفقها )1(

، و أبو العباس أمحد بن محمد بن عبد )م 1401ـ  803ت ( اهللا محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمي التونسي 
و القاسم بن أمحد بن إمساعيل بن محمد املعتـل  ، وأب)م 1441/  845ت ( الرمحان املغراوي اخلزري الشهري بابن زاغو 

  .540ـ  378ـ  370ـ  348/  2 س،.الونشريسي، م: أنظر). م 1440/ هـ 844ت ( البلوي القريوانِي 
، منشـورات كليـة اآلداب   ورقات عن احلضارة املغربية يف عصر بنِي مرينمحمد املنونِي، . 393/ س .ألفريد بل، م )2(

، دار الغرب اإلسالمني بريوت، 1: ، طتاريخ اجلزائر الثّقافيأبو القاسم سعد اهللا، . 237/ ت .انية، الرباط، دوالعلوم اإلنس
  .406ـ  405/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي، . 50/  1، 1998

ره قاسم العقبانِي، ولَما كان تيـار العصـر   كان ابن مرزوق احلفيد هو الذي تزعم اإلتجاه السلفي، بينما عارضه معاص )3(
يندفع نحو التصوف، فإنَّ سلفية ابن مرزوق وجدت نفسها في أقلية، بينما انتصر عدد من علماء العصر البـارزين أمثـال   

عبدلي، املهدي بو. 53ـ  52/  1س، .أبو القاسم سعد اهللا، م: أنظر. محمد بن يوسف السنوسي إلَى رأي قاسم العقبانِي
 . 26/  1975، 26: ، مجلّة األصالة، عأهم األحداث الفكرية في تلمسان
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لَم يعرفه من قبل على أمور املُجاهدة والكشف، وينخرطُ  روح غريبة، جعلت الشعب يقبِلُ إقباالً
في الزوايا والربط، ويؤمن باألولياء وكراماتهم، ويتناقل خرقهم للعادات، وإخبارهم باملغيبـات  
واحتجابِهم عن األنظار إلَى غري ذلك من التصاريف، وهو مأخوذ كأنه قد أصابه مس من اجلن، 

يارة قبور هؤالء األولياء وأضرحتهم، ويقيم حلقات الذِّكر حول قبـابِهم،  ثُم نجده يندفع في ز
وتتشكَّل بِهذه الطُّرق الصوفية التي مألت البالد من أقصاها إلَى أقصاها، بكلِّ ما عرف لَها مـن  

  .)1(»نظام كَهنوتي دقيق، يضم النقباء والنجباء واألبدال واألوتاد واملرِيدين 
، أنَّ الصوفية كانت بشمال إفريقيا تيارا معتـدالً  )3(وألفريد بل )2(ى كلّ من برونشفيكوير     

إنَّ ذلك التصوف أصبح متالئما مع عقلية املؤمن « : مستمدا من منهج الغزالي، يقول برونشفيك
ني التدين املغربِي، سواء كان من العامة أو من اخلاصة، وبفضل ما اكتساه من صبغة وسطى ما ب

 .  )4(»اهلادئ والتحمس املفرط، وما بني التدين اجلاهل واجلدلية الصارمة، سرعان ما أصبح جذّابا 

تدخل املتصوفة على املستوى السياسي إلصالح ذات البين بني األطراف املتحاربة، يقـول       
جار من عيث القبائل البدويـة وأهـل   يتدخلون بالبوادي لحماية املسافرين والت« : الونشريسي

  .)5(»احلرابة 
ويعملون فرادى وجماعات من أجل الصلح بني اجلماعـات  « : )6(لتضيف إحدى األحباث     

املتخاصمة واحلد من الفنت والتطاحنات التي ترتبط عادة بِمشاكل اجلوار بني القبائل وبِمنافساتها 
  .»جال من أجل السيادة والتحكُّم في املَ

  
  
  
  

                                                 
  .343/  1966، القاهرة، تاريخ الفلسفة اإلسالمية في القارة اإلفريقيةيحي هويدي،  )1(
  .352/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )2(

, Annales de lnstitut d n au Xll e s et au Xlllle Sufisme en Occident musulmaBel Alfred, 
Etudes Orientales ( A.l.E.O ), 1934, p 145. )3( 

 .334/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )4(
 . 403/  2س، .الونشريسي، م )5(
 .165/ س .محمد فتحة، م  )6(
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إلَى ما قام به عبد الرمحن السنوسي، وابن عبد العزيز، خالل  )1(وقد أشار صاحب البستان     
: ، لتلمسـان سـنة  )م 1434ـ   1394/ هـ 838ـ   797( حصار أبِي فارس احلفصي 

  .م1427هـ م 827
ول التنسـي عـن   وتكشف النصوص عن العالقة بني األمري والعابد، عندما تشتد األزمة، يق     

وكانت له « ): م 1462ـ   1431/ هـ 866ـ   834(  لالسلطان أبِي العباس أمحد العاق
عناية عظيمة بالولي الزاهد القُطب الغوث، شيخ الزهاد وقدوة العباد، السيد أبو علي احلسن بن 

ب الغـوث شـيخ   واستجار بقرب الولي القُط« : ، ليضيف)2(»مخلوف، فكان يكثر من زيارته 
  .)3(»الشيوخ السيد أبِي مدين شعيب بن احلسني األنصاري 

وقد رأينا عيانا، واحلمد هللا واملنة هللا، السالطني والقواد وغريهم، وسائر « : يقول الصباغو     
ـ  الل الظّلمة يعظِّمون أوالد الصالحني واحلفائد ويحرمونهم ويكرمونهم مع ما هم عليه من الظَّ

  .)4(» وسوء احلال والتحاسد والتباغض بينهم
أما العامة فكانت تحت تأثري الطُّرقية، بناًءا على ذهنيتها اآلملة كثرياً في دعاء العابد كحـلِّ       

سئلَ عبد الرمحن الوغليسي عـن مرابطـي   « : ألزماتها، يؤكِّد على ذلك يحي املازونِي بقوله
جتمعون عليه، ويدعوهم رجل للمبيت عنده لريد ذلك ماالً مـن يـد    بوادينا، يكون لَهم شيخي

فإن أمجع هؤالء املرابطون للـذِّكر ال  ... ظالم ظلمه، أو إلصالح بينه وبني من عداه من قرابة، 
  . )5(»يقتصرون عليه، بل ال بد من التصفيق باألكف والتمايل يمينا وشماالً 

                                                 
ارس بتلمسان، وكان السلطان بِها ابن أبِي تاشفني، قاتله مع أهـل تلمسـان،   لَما نزل السلطان أبو ف« : قال ابن مريم )1(

فغضب السلطان أبو فارس غضبا شديدا، وضيق بأهلها، وحلف إن لَم يفتحوا لي الباب بالغد آلمرنّ بالنهب فيها ثالثة أيام، 
ماهم باألنفاض، وهدم املسافات حتى صارت احلجـارة  فلما جاء الغد لَم يفتحوا له الباب، فضيق بأهلها تضيقًا عظيما ور

فلما رأى الناس ذلك وأيقنوا باهلالك إن دام ذلك األمر، جـاءوا إلَـى   ... تصل إلَى سوق منشار اجللد، وكذلك السهام، 
س العفو عن أهـل  علمائهم ومشائخهم وطلبوا منهم أن يخرجوا مع األوالد الصغار بألواحهم يطلبون من السلطان أبا فار

البلد، فهبط الشيخ سيدي عبد الرمحن السنوسي وابن عبد العزيز للشيخ احلسن وطلبا منه أن يخرج معهما للشفاعة، فلمـا  
 .          80ـ  79/ س .م، مابن مري: أنظر. »رأى أبو فارس ذلك تاب إلَى اهللا ورجع عما عزم 

 .254 /س .م التنسي،  )2(
 . ن.ن، ص.م )3(
)4( و20ورقة / س .اغ، مالصب   . 
 . و63/   2س، .يحي املازونِي، م )5(
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ق عن مرابطني إذا وقعت فتنة بني الناس يرتعون معهـم وبعضـهم   سئلَ بن مرزو« : وقوله     
  .)1(»يفصل بني الناس، والبعض اآلخر يقف مع أحد الفريقني 

سئلَ عبد الرمحن الوغليسي عن مرابطني يتقدمون على أصحابِهم فيعدون ما يجب « : وقوله     
ة إما ثالثني ذهبا أو أربعني، أقـل أو  عليهم من الزكاة، أو قطع األرض للرجل املذكور أو شبيه

أكثر، ويترك لَهم ما ينوبهم من ذلك، وال يقصونه بعد ذلك، على قدر ما ينوبهم الغنِي منـهم  
  .)2(»والفقري، فهل يحق لَهم التمسك بذلك أم يقصونه على أصحابِهم أو كيف تفعل؟ 

نطقة لتناقل األخبار، اهتمام بعضهم بأحول في حني تكشف احلركة والتنقُّل عرب مزارات امل     
أنَّ النـاس  « : ، فقـد ذكـر التنبكتـي   )3(عامة تلمسان، كان من بينهم عبد الرمحن الْهزمريي

  .)4(»يتزاحمون عليه يمسحون وجوههم بطرف ثوبه 
تأسفًا مرابطني في البادية يجتمعون وينوهون بكالم يستدعون به الدموع فيكون « : ومنهم     

  .)5(»على موت أشياخهم، أو خوف العقوبة من ذنوبِهم 
، كما كـان  )6(ومنهم من كان يزيد على ذلك بالبكاء الذي يتخلَّلُ إنشاد الشعر والشطح     

  . )7(فيهم من كان ال يراعي حرمة املساجد ويرقص داخلها
رجل « : ار يحي املازونِي إلَىومنهم من امتاز في أفكاره وطقوسه بإحداثه البدع، فقد أش     

نسمع منه، ونرى : نرى جربيل، ويقول لي: ينسب للصالح ويزعم أمورا ال يدعيها عاقل، يقول
  .)8(»ميكائيل حني يكيل املاء 

  
  

                                                 
 . و66ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )1(
 .     ظ67ورقة /  1، ن.م )2(
 . 201/ س .مخلوف، م. 241/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )3(
 .241/ التنبكتي، النيل  )4(
 .ظ173ورقة /  2، س.يحي املازونِي، م )5(
 . 29ـ  28/  2س، .الونشريسي، م )6(
 .252/  3ن، .م )7(
 .و130ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )8(
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فكان هذا املوضوع فرصة إلظهار كراماتهم، فقد دأب الناس واعتقدوا في بعضهم الصالح      
، حتى صار الدعاء عندهم يساوي قدرا من املـال،  )1(كل ما يقولونه لَهم والزهد، فاتبعوهم في

  .)2(واملناصب الكربى تباع وتشترى
نالحظ أنَّ املوقف اتجاه املتصوفة بكراماتهم، كان أكثر حدة ودعوة إلَى التوبة، فقد أوجب      

أن كراماتهم ال تبلغ مبلغ العادة، وأنهـا   )4(قتلهم بدون استتابة، واعترب البرزلي )3(يحي املازونِي
  .  ظنون تصدق غالبا ال تبلغ العلم، والصحيح أنَّ منها ما يبلغه

وباملقابل كان لَهم مساهمات محمودة في مجاالت أخرى، كـالتعليم، وبعـض األمـور         
عند من ترتبت عليه تباعات مرابط يقتدى به، يدس األكل « : ، فهناك إشارة إلَى)5(املرغوب فيها

«)6(.  
يجتمعون في املسجد بعد صالة الصبح فيقرؤون حزبا من القرآن كلُّهم « : وعن بعض القوم     

  .)7(»في سورة واحدة، ويدعون به بعد ختمه 
وتظهر بعض النوازل اجلو الروحانِي الذي كان يخيم على جلسات املتصوفة، يكون بعـد       

اجلُمعة قصد اإلحصاء للتسبيحات والتهليالت والضبط، ثُم ينتقلون إلَى قـراءة القـرآن،   صالة 
  .)8(وينتهي اجتماعهم بأكل الطّعام، واإلنصراف باملصافحة

، إلَى أنَّ تيار التصوف ال يعمل وإنما يعتمد في عيشه علـى الفتـوح   )9(أشار برونشفيك      
عاينت كتب املناقب وأكّدت علـى بعـض أنشـطة     )10(األبحاث والصدقات، إالَّ أنَّ إحدى

املتصوفة، كتعليم الصبيان وطالّب العلم، ونسخ الكتب، واالشتغال بالزراعة، واجلزارة والصـيد  
                                                 

/ ، املكتبة الوطنية اجلزائريـة  928: ، مخ، رقمعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارةربح التجارة ومغنم السعلي بن موسى،  )1(
 .  ظ44ورقة 

 . و272ورقة /  2س، .ميحي املازونِي،  )2(
 . ظ274/  2، ن.م )3(
 . 584/ س، .البرزلي، م )4(
 . 50/  11س، .الونشريسي، م )5(
  . ظ134ورقة /  2يحي املازونِي،  )6(
 . ظ117ورقة /  2 ن،.م )7(
 . 49/  11س، .الونشريسي، م )8(

aris, 1982, 2 / 325. , 2 Vol, PBerberie orientale sous les HafsidesBrunschvig. ( R ),  )9(  
 .211/ س .محمد فتحة، م )10(
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برا وبحرا، وجمع احلطب لبيعه، واحلياكة واخلياطة، وصـنع اإلسـفنج واألطبـاق واحلصـر     
، ومنهم من كان حالّجا للقطن أو خرازا، ومن يتجر بالبز واألثواب، والشواشي، ونقل األزبال

  .كما كان منهم القُضاة واملوثِّقون واخلطباء واألئمة
قوم من أهل الرباط يكونون فقراء يعيشون بصدقات « : وفي نوازل يحي املازونِي إشارة إلَى    

خذون من ذلك من أيدي الغصاب، والعرب الذين اإلسالم ونوافل خرياتهم، لكن األكثر مما يأ
ينهبون أموال الناس إذا شنوا الغارات، ويجورون في خراج األرض، ويؤديهم ذلك إلَى املداهنة 

  .)1(»مع الغصاب 
تتهِم الرعية وربما الفقهاء أصحاب الزوايا هذه احلقوق التي خولتها لَهم كراماتهم، فيفتي       

محمد العقبانِي بأنَّ هذا األمر ليس من شيمِ الزوايا واعترب أنها أفواه جهنم وأهلها كاملتلصصني، 
  .)2(كما أنهم ال يستحقُّون أخذ شيء من خراج األرض، وال يطيب لَهم إقطاع منها

ـ  « : ورأى الوغليسي أيضا      ن معنـاه،  أنَّ هذه صفة من تحلَّى باسم الرباط، وهو خـالٍ م
  .)3(»وليست هذه صفة من اتقى اهللا 

يبدو أنَّ أثر املتصوفة قد دلّ باختالف منطلقاته على توجه معني للزوايا، وطبيعـة التحـول        
  . م14/ هـ 8: الذي كان يسري في مجتمع املغرب األوسط أواسط القرن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .و135ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )1(
 . و280ورقة /  2، ن.م )2(
 . و262/  2، ن.م )3(
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  أثر األحوال الصحية: الفرع الثّالث
  

تحدثت املصادر عن أهم األمراض التي عرفها املُجتمع الزيانِي، وتعرضت لَها بالتشـخيص       
، والفتق، )4(، والصداع)3(، والشكية والكند)2(، والدماميل واألورام)1(والعالج، كمرض الذبحة

  .، وغريها من األمراض)6(وداء الشاخة)5(
فإنه انتقل ألول مرة إلَى  )7(إلفرنج، وحسب الوزانم، داء ا15/ هـ 9: وانتشر في القرن     

  .بالد املغرب مع اليهود الذين هاجروا من األندلس، خاصة بعد سقوط غرناطة
من أشد اجلوائح الطبيعية وأكثرها خالل العهد الزيانِي، كان أشدها  )8(ويعد مرض الطّاعون     
ـ 857مـن  1443/ هـ 847م، 1441/ هـ 845: سنة / هــ  872م، 1453/ ـ ه

  .)9(م1493/ هـ 899م، 1467
نزل بالعمران شرقًا وغربا في منتصف هـذه  « : وقد وصفه ابن خلدون وصفًا دقيقًا، بقوله     

املائة الثّامنة، من الطّاعون اجلارف، الذي تحيف األمم، وذهب بأهل اجليل، وطوى كثريا مـن  
على حني هرمها، وبلوغ الغاية يف مداها، فقلَّـص مـن   محاسن العمران ومحاَها، جاء للدول 

ظاللها، وقلّ من حدها، وأوهن من سلطانِها، وتوادعت إلَى التالشي واإلضمحالل أحوالَهـا،  
وانتفض عمران األرض انتفاض البشر، فخربت املصانع، ودرست السبل واملعالم، وخلَت الديار 

                                                 
 .244/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )1(
: أنظـر . متفرق فيه اجتمعت في تجويف واحد فهو اخلـراج  هو الغلظ اخلارجي عن الطبع عادة تتخلل العضو،: الورم )2(

عبـد  . 352/  2، 1988، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2: ، طالطِّب واألطباء في األندلسمحمد العربِي اخلطّابِي، 
 .  244/  1العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي، 

 . 244/  1، ن.م )3(
 .67/  1س، .الوزان، م )4(
. اخنرام يقع في شيء ملتحم متصل، كانفتاق صفاق البطن وبروز املعى، أو الثرب تحت عضل الـبطن وجلـده  : الفتق )5(

 . 332/  2س، .محمد العربِي اخلطابِي، م: أنظر
 . 244/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )6(
 .68/  1س، .الوزان، م )7(
محمد : أنظر. بالورم احلاد، ويقتله في ساعة أو ساعتني، وربما طال يوما أو يومني، يكون خلف األذنيصاب صاحبه  )8(

  .327/  2س، .العربِي اخلطابِي، م
 . 158ـ  150/ س .الزركشي، م. 127/ ابن قنفد، الفارسية في مبادئ الدولة احلفصية . 53/ ابن خلدون، املقدمة  )9(
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القبائل، وتبدل الساكن وكأنَّ باملشرق قد نزل به، مثـل مـا نـزل    واملنازل، وضعفت الدول و
باملغرب، ولكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون فـي العـالَمِ بـاخلمول    

  .  )1(»واإلنقباض 
ووجدنا الطَّاعون في بيوتهم قد نزل، واحتجز الكثري إلَـى  « : ويصفه ابن اخلطيب، بقوله     

بور، واعتزل وبقر، واحتجز فال تبصر إالَّ ميتاً يخرج، وكميتا إلَى جنازة يسـرج، وصـراخا   الق
يرفع، وعويالً بِحيث ال ينفع، فَعِفْنا اهلجوم وألفنا الوجوم، وتراوغْنا عن العمـران، وسـألنا اهللا   

  . )2(»السالمة من معرة ذلك القران 
     رجِم لَهانيني، بسـبب وبـاء   وبعض الفقهاء الذين تي أواخر حكم الزيهم فم، كانت وفات

، والفقيه أمحد بن محمد )3(الطّاعون، كالفقيه أبو موسى عيسى بن محمد بن عبد اهللا بن اإلمام
  ).م 1441/ هـ 845ت ( بن عبد الرمحن، الشهري بابن زاغو 

توضح طبيعة املعالَجات واألدويـة،   وفي كتب التراجم ما يفيد تعاطي شيئًا من التطبيب، ولَم   
ت ( كان من بينهم الفقيه أبو عبد اهللا محمد بن أبِي القاسم بن محمد بن عبد احلميد البِجائي 

( ، والفقيه أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بـن اإلمـام   )4()م 1462/ هـ 866
ت ( مر بـن شـعيب السنوسـي    ، والفقيه محمد بن يوسف بن ع)5()م 1441/ هـ 845
  .)6()م 1489/ هـ 895

  
  

      

                                                 
  .53/ املقدمة  ابن خلدون، )1(
فاغيـة  : ، تقدمي وتحقيـق نفاضة اجلراب في عاللة اإلغتراب، )م 1374/ هـ 776ت ( ابن اخلطيب لسان الدين  )2(

 . 90/  3، 1989السعدية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 
 .232/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، : أنظر ترجمته في )3(
. 294/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 180/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 538/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )4(

  .174/ القرافي، توشيح الديباج . 290/  8س، .السخاوي، م. 105/  1س، .احلفناوي، م. 263/ س .مخلوف، م
. 108/ س .القلصادي، م. 233/  توشيح الديباجافي، القر. 160/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  :رجمته فيأنظر ت )5(

 .74/  10س، .السخاوي، م
 .252/  توشيح الديباجالقرافي، . 205/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  :أنظر ترجمته في )6(
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  أثر بعض العادات والتّقاليد: الفرع الرابع
  

األكيد في عادات عامة تلمسان هو اإلحتفال بالعيد األضحى، وباملولد النبوي الشـريف،       
ي كل املُجتمعات اإلسالمية، وهم يظهينية فخرجان عن األعياد الدما ال يا صبيحة وهرون دائم
  .)1(يوم العيد بلباس جديد في الصباح، ثُم يتوجهون إلَى املصلّى ألداء صالة العيد

والصورة األكثر وضوحا في اإلحتفال بعيد األضحى في مدينة تلمسان، ما رواه الرحالـة       
أي تلمسان (  وفيها« : م يقول1463/ هـ 868: املصري عبد الباسط بن خليل، فكتب سنة

، في يوم األحد عاشر ذي احلجة كان عيد النحر بتلمسان، فخرجنا للمصلّى بظاهرها، وحضر )
محمد بن أبِي ثابت صاحب تلمسان صالة العيد في هذا اليوم، بعد أن خرج في موكب حافلٍ 

بعد فراغه من الصـالة،   حني تعالَى النهار جدا، ثُم صلّى ونحر أضحيته كبشاً أملح في املصلَّى
وشهر هذا الكبش محموالً على بغل مع رجل يعد لذلك، فشق به املدينة ألجل أن يتيقَّن بتضحية 
اإلمام على قاعدة مذهب اإلمام مالك رضي اهللا عنه، وكان هذا الرجل لَما سار بِهذه الذّبيحـة  

رف ذلك قبل هذا التاريخ فسألت بعض األضحية مجدا ببغله فيها، محثًا في ذلك، ولَم أكن أع
أصحابِي عن ذلك، فأجابنِي بأنَّ ذلك من عادة ملوك هذه البالد، وأصل ذلك ما لَحظته أنا من 
إعالم الناس بأنَّ اإلمام ذبح، ثُم عاد محمد بن أبِي ثابت املذكور إلَى املدينة في موكبه احلافـل  

«)2(.  
     بوي من أعظم مناسبات تلمسان، وقد صارت عادة مستحبة لدى وكان اإلحتفال باملولد الن

ان، الذين جاؤوا بعد السو موسى الثّانِي سالطني بنِي زيمهــ  791ـ   760( لطان أبِي ح /
  .)3()م 1388ـ  1358

ـ   791( نجد تأكيدا لذلك في وصية أبِي حمو موسى الثّانِي البنه أبِي تاشفني الثّـانِي       
يابني عليك بإقامة شعائر اهللا عز وجل، وابتهل إليه « : ، بقوله) 1392ـ   1388/ ـ ه795

في مواسم اخلري وتوسل، واتبع آثارها في القيام بليلة مولد النبِي عليه السالم، واستعد لَها بِمـا  
ي كلِّ عام، تة مؤكَّدة فني تلك اتستطيع من اإلنفاق العام، واجعله سقراء وتعطي للّيلة الفُواسي ف

                                                 
 . 236ـ  212ـ  186/ س .التنسي، م. 42ـ  41/ ن إلَى شمال إفريقيا برونشفيك، رحلتا )1(
 .42ـ  41/ نشفيك، رحلتان إلَى شمال إفريقيا برو )2(
 . 284/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )3(
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الشعراء، وإن ركبت فيك الغريزة الشعرية، وتحلَّيت باحللية األدبية زادت جماالً إلَى جمالـك،  
  .)1(»كماالً إلَى كمالك، فانظم املولديات 

ـ   1393/ هـ 801ـ   796( ، أنَّ أبا زيان محمد بن أبِي حمو )2(كما ذكر التنسي     
  .حتفل لمولد املصطفى عليه الصالة والسالم، احتفال أسالفه الكرام، كان ي)م 1399

وقد أثريت مسألة إيقاد الشموع والبخور في منازل العامة، وكذا في املسـاجد والزوايـا،        
  .)3(حيث تصدى بعض فقهاء تلمسان لتلك الظّواهر واعتربوها بدعة

     واج،   وإلَى جانب اإلحتفال باألعياد الدينية واملناسبات، تشري املصادر إلَى اإلحتفـال بـالز
  .)4(وكانت قد حددت مراسيمه وإجراءاته

وقد تعددت مربرات اختيار املرأة للزواج، إذ جاء رجل إلَى يحي املازونِي وخطب إليه ابنة      
ي إشارة إلَـى أنَّ  ، وه)5(»أنا قصدت قربكم والدخول في زمرتكم « : أخيه وهي ثيب، وقال

  .اختيار الرجل للمرأة في كثري من احلاالت كان يتم على أساس الدين والنسب
أنَّ رجالً زوج ابنته البكـر   )6(وكان من أكرب مشاكل الزواج املهر، فقد ذكر يحي املازونِي     

  .بصداق وخادم، على أنَّ املعجل من ذلك الشطر الدنانري
لغ في املهر فيشترط على الرجل مائة دينار من الذّهب، وما يليق به من حلي وثياب، وقد يبا     

  .)7(كما هو الشأن لبنات القُضاة
وأشارت النوازل الفقهية إلَى قضية استغالل املرأة، سواء من قبل زوجها أو من لدن الورثة      

تعان بِها في هذا الوقت سيما الضعفاء ومن جملة األسباب التي يس« : بعد وفاته، يقول املَجاجي
  . )8(»واملساكني والفقراء، التكسب والتحرش بِخدمة النساء 

                                                 
 .284/  1، عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي )1(
 . 212/  1ن، .م )2(
 . 472/  2س، .لونشريسي، مأنظر، ا). م 1439/ هـ 842ت ( ابن مرزوق احلفيد كان على رأسهم الفقيه   )3(
 . 303ـ ورقة  294ـ ورقة  287ـ ورقة  256ـ ورقة  240ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )4(
 .281/  1ن، .م )5(
 . ن.ن، ص.م )6(
 .  274/  1س، .الونشريسي، م )7(
 .  203/  3مختار حسانِي، تاريخ الدولة الزيانية،  )8(
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ومن الناس من أوجب على املرأة خدمة بيتها مطلقًا، ومن هنا التفصـيل علـى   « : ليضيف     
اخلدمة خـدمت،   مقتضى العادة، فإن كانت شريفة فال تخدم، وإن كانت املرأة من قوم عادتهم

  .)1(»وإن جهل احلال ولَم تعرف عادة أهل املرأة، فاألصل اخلدمة إلَى أن يتبين عدمها 
كان شيخنا أبو محمد رحمه اهللا تعاىل يحكي عـن  « : وهو ما يؤكِّده يحي املازونِي بقوله     

لعجني، فأمر زوجها من أدركه من الشيوخ، أنه أتته امرأة من احلاضرة تشتكي وجع يديها من ا
بشراء خادمة لَها، وأتته امرأة من البادية تشتكي من الطّحن وحمل املاء واحلطب وغري ذلـك،  

  .)2(»فأمر لَها بالبقاء مع زوجها ومعاشرته على ذلك، ألنَّ نساء البادية على ذلك دخلْن 
حق تطالب بـه،   وهو سلوك قد يفهم من خالله ردود بعض النساء، الذي جاء على شكل     

فقد سئلَ املشذّالي عن الرجل يشتري الصوف أو الشعر، ويأتي بذلك إلَى زوجته ويستعمله كما 
  .)3(هو شأن البادية، ثُم أرادت بعد فعلها ذلك أن تحاسب زوجها بعملها

ونسجه، ويريـد   وسئلَ العقبانِي عن املرأة تريد التصرف في الصوف لنفسها بغسله ومشطه     
  .)4(زوجها أن يمنعها من ذلك

ودلَّت طبيعة املشاكل في النوازل الفقهية على املستوى الذهنِي واألخالقي للمرأة ومربراتها      
 حو اجلمعة يستمتع بِها على سبيل اإلكراه، ثُمفقد اعتصب رجل امرأة فهرب بِها، فبقيت عنده ن

  .)5(بعد ذلك ردها إلَى أهلها
ومنها ما يفعله شرار النساء من التفاعيل ال سيما ما يدعو إليه اطِّـالع  « : ويقول العقبانِي     

بعض الفاسقات على محاسن األخريات، وتحريك شهوة التفاعل على الذين يختار بعضهن لذَّته 
  . )6(»عن مباضعة الرجل واحلكم في تأديبها 

ظاهرة اإلنحالل اخلُلُُقي بالنسبة للمرأة في بعـض العـادات والتقاليـد،    وقد قيد العقبانِي      
  .)7(كالتويزة، وزيارة املقابر، واألعراس

                                                 
 .206ـ  205/  3، ولة الزيانيةسانِي، تاريخ الدمختار ح )1(
 .و117/  2س، .يحي املازونِي، م )2(
  .و87ورقة /  2ن، .م )3(
  .ظ87ورقة /  2ن، .م )4(
 .و56ورقة /  2 ن،.م )5(
 .269/ س.مالعقبانِي،  )7(
 .264/  ن.م )8(
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وفي كتب الفتاوى ما يشري إلَى تأديب املرأة دون التمثيل بِها، إذا تعلَّـق األمـر بعمليـة         
 معا في املساحقة، األدب بقـدر  وعلى املرأتني« : املساحقة، وفي هذا الصدد يقول أبو الربكات

  .)1(»اجتهاد اإلمام، وال ينتهي بِها إلَى املُثْلَة بقطع جارحة أو نحوها 
هـ 910ـ   873( وهي ظاهرة استفحلت في عهد السلطان أبِي عبد اهللا محمد الثّابتي      

ن بأنـه  وأعيـاه األدب والضـرب والسـج   « : ، يقول أبو الربكات)م 1504ـ   1468/ 
  . )2(»يكبلهن

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .231عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )1(
 .ن.ص/ ن .م )2(
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  األوضاع الثّقافية  : المطلب الرابع

  
  فة للطّبقة المثقّ روف اإلجتماعية والوظيفيةالظُّ: الفرع األول

  السلطة  :أوالً
  الفقهاء  :ثانيا
  الرحلة في طلب العلم  :ثالثًا
  الوراقة  :رابعا

  
  إفرازات النشاط العلمي: الفرع الثّاني

   
  حركة التأليف  :أوالً
  ـ العلوم النقلية  1

  أ ـ علوم القرآن والتفسري 
  ب ـ علم احلديث 
  جـ ـ علم الفقه 

  ـ العلوم األدبية  2
  م األدب أ ـ عل

  ب ـ علم التاريخ 
  ـ العلوم العقلية  3

  أ ـ علم الرياضيات 
  ب ـ علم الفلك 

  جـ ـ علم املنطق 
  

  دور المؤسسات التعليمية : ثانيا
  المواد الدراسية وطرق التعليم : ثالثًا
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  ة للطّبقة المثقّفةالظُّروف اإلجتماعية والوظيفي: الفرع األول  
  

سمحت لنا العديد من املصادر واآلداب الفقهية بالتعرف على مظاهر احلياة العلمية ـ الدينية     
واألمر يتعلَّق ببنية مخصصة كان لَها بروزا واضحا على املسـتوى السياسـي    باملغرب الزيانِي،

  . ، كان لَها دور كبري في تأطري املُجتمع)1(الفقه والقضاء والفتيا: واإلقتصادي واإلجتماعي
وقد حظيت الطّبقة املُثقّفة بِمكانة اجتماعية مرموقة داخل املُجتمع، فاكتسبت مـع مـرور        

  .وقت سلطة فعلية في مجاالت التعليم والتأطري والشورىال
  

  السلطة: أوالً
  

مقدمة تصرح باملوقع املتميـز للسـلطة السياسـية     )2(في مشروع إحدى األبحاث الفقهية     
بالغرب اإلسالمي، والتي عملت على تقريب فئة العلماء ورعايتها وتكييف ممارستها للسـلطة  

  . وفق الضوابط الدينية
، )3(كما عملت في كثري من األحيان على تجاوز صرامتها ورقابتها لسلوكها فـي احلكـم       

  .باصطناع الفقهاء والشرفاء وغريهم
انتقل إليه منذ دولة املوحدين من األندلس حظٌّ كبري من احلضـارة  « : وإذا كان املغرب قد     

  . )4(»كان لدولتهم من االستيالء على بالد األندلس  استحكمت من عوائدها، لَما
     فقد أشارت األب5(صةحاث املتخص( ي الدانية، إلَى عناية بنِفان وسالطينهم للعلم ولة الزيي زي

ختلف احلواضر املغربية واألقطـار  واألدب، بتشجيع العهم من ملماء والفقهاء واألدباء واستقبال
  .اإلسالمية

                                                 
 . 233ـ  229/ خلدون، املقدمة  ابن )1(
 .27/  س.محمد فتحة، م )2(
 .319/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )3(
 .668/ ابن خلدون، املقدمة  )4(
 .  320ـ  319/  2، تلمسان في العهد الزيانِيفياللي عبد العزيز،  )5(
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فحيثُما حلُّوا أدخلوا النظام واألبهة والتراتيب واملراسم « :  سيما علماء العدوة األندلسيةال     
  .)1(»واآلداب، كل مظاهر اهليبة التي تحفظ نظام املُلك 

ـ   1394/ هـ 801ـ   796( وقد راهن السلطان أبو زيان محمد الثّانِي بن أبِي حمو      
ى التأليف ونسخ الكُتب واقتنائها، وحبسها بِخزانته التي شيدها باجلامع ، بتشجيعه عل)م 1399

فأقام سوق املعارف على ساقها، وأبدع في نظم مجالسـها،  « : األعظم بتلمسان، قال التنسي
  .)2(»وأوضح ألهل األبصار والبصائر رسمها، وأثبت في رسوم التخليد وسمها وإسمها 

 1431/ هـ 866ـ   834( يتكرر مع السلطان أبِي العباس أمحد العاقل  ونفس السلوك     
فكان يجالس العلماء وأهل الفضل والصالح، ويشجعهم عـل التصـنيف   « : ، )م 1462ـ 

  . )3(»ويحضر دروسهم ومحاضراتهم، ويزورهم بِمنازلهم، ويمشي وراء جنائزهم 
، املدرسة اجلديـدة  )أي أبو علي احلسن بن مخلوف ( ويته وبنى بزا« : وقال عنه التنسي     

وأوقف عليها أوقافًا جليلة، ووجد كثريا من ربع األحباس قد دثر، والوظائف التي بِها انقطعت، 
  .)4(»فأحيا رسمها، وجرد ما دثر، وأجرى الوظائف على أزيد مما كانت عليه قبل 

  
  الفُقَهاء         : ثانيا

       
ستان، والنيل، والكفايـة،  الب: عندما ندرس بعض املؤلَّفات التي اعتنت بتراجم الفقهاء مثل     

  .والديباج، وشجرة النور، وسلوة األنفاس وغريها
ـ في أي مجتمع من تأطريهم لشـؤون    )5(تأتي أهمية الفقهاء ـ حسب التعبري اخللدونِي      

من إمامة وفتيا وقضـاء  « : العبادات أو املعامالت أو العلم أو التدريس الرعية، سواء في مجال
  .)6(»ال تعظم ثروتهم في الغالب « : ، وخص فئة الفقهاء الذين»وعدالة وحسبة 

                                                 
  . 197/  2س، .العروي، م )1(
)2( 211/  س.نسي، مالت. 
 .324/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )3(
)4( 248/  س.نسي، مالت. 
 .227/ ابن خلدون، املقدمة  )5(
 .321/ ن .م )6(
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نجد كثريا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهروا حسن الظَّن بِهم، « : ويميزهم بقوله     
  .)1(»جلمهور معاملة اهللا في أردافهم، فأخلص الناس في إعانتهم واعتقد ا

لباسهم بسترات عريضة األكمام، والقميص والدرعة، وشـبهها بلبـاس    )2(ووصف الوزان     
لباسهم واعتربها مما  )4(البرنس، وانتقد ابن احلاج )3(نبالَِء البندقية، وأضاف ابن فضل اهللا العمري

نِ اجلمهوريي أعيمن وقارهم ف صقنا يماس، ومخرج عن عادة الن.  
م، بروز عدد من الفقهاء املتفوقني، خصت كتـب  14/  هـ8: وقد شهد منتصف القرن     

التراجم منهم الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن محمد بن محمد 
/ هــ  842ت ( مرزوق بن احلاج العجيسي التلمسانِي، عـرف باحلفيـد   بن أبِى بكر بن 

صاحب التحقيقات البديعة، واإلختراعات األنيقة، واألبحاث « : م، قال عنه ابن مري)م 1439
أحد األفراد العلية في جميع الفنون الشرعية « : ، وقال عنه التنبكتي)5(»الغريبة، والفوائد الغزيرة 

  . )7(ر أن جنازته حضرها السلطان، وذك)6(»
ــ  / هــ  854ت ( ومنهم أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبانِي التلمسـانِي       
، وأفادت إحـدى  »كانت له اختيارات خارجة عن املذهب « : ، قال عنه التنبكتي)م 1450
  .عليه كثري من طالّب تلمسانأنه أمتع النقّاد مسامعهم بدروسه ومجالسه، وأنه قرأ  )8(األبحاث

، )9()م 1493/ هـ 899ت ( وبرز من العامة الفقيه األصولي أمحد بن محمد بن زكري      
الذي اكتشف نجاحه الفقيه أبو العباس أمحد بن محمد بن عبد الرمحان املغراوي الشهري بـابن  

                                                 
 .389/ ابن خلدون، املقدمة  )1(
 .197/ س .الوزان، م )2(
حسن : ، تحقيقمن كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار مقتطف: وصف إفريقيا واألندلسالعمري شهاب الدين،  )3(

 .305/ ت .حسنِي عبد الوهاب، مطبعة النهضة، تونس، د
 .124/  1ابن احلاج، املدخل،  )4(
 .202/ س .مابن مريم،  )5(
 .499/ التنبكتي، النيل  )6(
 .505/ ن .م )7(
 .383/  2 ،تلمسان في العهد الزيانِيعبد العزيز فياللي،  )8(
، دار 1: قافة والعلوم، ط، املنظّمة العربية للتربية والثّموسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب واملسلمني: أنظر ترجمته في )9(

. 84/ التنبكتـي، النيـل   . 41ـ   38/ س .ابن مريم، م. 209/  11، 2006اجليل، بريوت ـ القاهرة ـ تونس،   
 .  90/  1ابن القاضي، درة احلجال، . 303/  2س، .السخاوي، م. 62ـ  61 /القرافي، توشيح الديباج 
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، فربع وألّف كتابا في )1(بإحدى ورشات احلرفيني بتلمسان) م 1441/ هـ 845ت ( زاغو 
  .       )2(مسائل القضاء والفتيا

/ هــ  909ت ( ولعل احلركة التي قام بِها أبو عبد اهللا محمد بن عبد الكـرمي املغيلـي        
م، 15/ هـ 9: ضد اليهود، قد هزت األوساط العلمية والفقهية في نِهاية القرن )3()م 1503

  .)4(في بالد املغرب واألندلس
     ي ت5(بيان هذه القضيةوف(ح املصادرتصر ،)6( حاثواألب)بط بينها وبـني   )7ة الرميبِمدى أه

سوا عصر الواقع السياسي، وأسولة السوا بضعف الدم حينما أحسهلَتوياسي، فقد وجد اليهود ص
الشجاريةركات، وسيطروا على الطُّرق الت.  

قاسم العقبانِي تواطؤ السكان األعراب معهم الرتباط مصـالحهم جميعـا،   وقد بين الفقيه      
وما يفعله اليهود اليوم في األسفار من ركوب اخليل في السروج الثمينة، ولبس فـاخر  « : فقال

اللِّباس والتحلِّي بِحلية املسلمني في لبس اخلف واملهماز، والتعميم بالعمائم، فمحظـور شـنيع   
ع، يتقدم في إزالته بِما أمكن، وربما يجعلون لذلك محلِّالً، زعمهم أنهم يخـافون  ومنكر فظي

على أنفسهم وأموالهم أن ظهر عليهم زيهم الذي يعرفون به، وهم في ذلك كذّابون لما شاهدنا 

                                                 
 .38/ س .مابن مريم،  )1(
 . 130/ التنبكتي، النيل  )2(
ـ   218/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 578ـ   576/ التنبكتي، النيل . 253/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )3(

 . 166 / 1س، .احلفناوي، م. 220
 . 413/  2، تلمسان في العهد الزيانِيعبد العزيز فياللي،  )4(
احلمد « : قال الشيخ اإلمام العامل العالّمة شيخ اإلسالم، سيدي محمد بن عبد الكرمي املغيلي، رحمه اهللا تعاىل ورضي عنه )5(

هذا كتاب من عبد اهللا تعالَى، محمد بن عبد ...  هللا الذي أنزل الكتاب تبيانا لكلِّ شيء، وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني،
الكرمي املغيلي التلمسانِي ـ لطف اهللا به وبِجميع أحبابه ـ بِجاه سيدنا محمد صلّى اهللا عليه وسلّم، وعلى آله وأصـحابه،    

ا يجب من اجلزية والصغار، إلَى كل مسلم  ومسلمة، سالم عليكم ورمحة اهللا تعالًى وبركاته، فقد سألنِي بعض األخيار عم
وعما عليه أكثر يهود هذا الزمان، من التعدي والطُّغيان والتمرد على األحكام الشرعية، بتولية أرباب الشوكة، أو خدمـة  

مصباح األرواح في أصـول  ، )م 1503/ هـ 909ت ( محمد بن عبد الكرمي املغيلي التلمسانِي : أنظر. »... السلطان
 .   27ـ  26/  2007رابح بونار، وزارة الثقافة، اجلزائر، : تقدمي وتحقيق، الفالح

ذكر احلسن الوزان أن عددا من اليهود قد نزلوا بعد طردهم من األندلس وصقلية في القورارة وتوات، وكانت القورارة  )6(
 . 436/  2س، .الوزان، م: أنظر. في مفترق الطُّرق التجارية بني فاس وتلمسان والصحراء

 . 54/  1س، .أبو القاسم سعد اهللا، م )7(
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نهم، من حصول األمن القوي لَهم عند العرب، واحلظوة الكبرية لما يرجون من حصول النفع م
   .)1(» فريضى العربِي أن يستأصل هو وجميع أهله في نجاة اليهودي الذي معه

بالشرح والتحليل، إلَى الوسط الفقهي النسوي بالدرجة الثّانية،  )2(وأشارت إحدى البحوث     
اتي أحطن ببعض اللَّو )3(وذكرت بعض النْساء تبحرن في العلوم الفقهية باستثناء بعض املتصوفات

  .املبادئ الفقهية
بنت الفقيه القاضي أمحد بن احلسن بن سعيد املديونِي جد اإلمام بن  )4(برزت منهن عائشة     

، ألّفت مجموعا في األدعية، والفقيهـة السـيدة   )5()م 1366/ هـ 768ت ( مرزوق ألمه 
حفيدة  )7(د الداليلي، والفقيهة أُم البننيبنت الشيخ الصالح أبو إسحاق إبراهيم بن محم )6(زينب

م 1493/ هـ 899ت ( الفقيه أمحد بن أمحد بن محمد بن عيسى البرنسي الشهري بابن زروق 
()8(.  
  
  
  
  
  

                                                 
 .199ـ  198/  2س، .الونشريسي، م )1(
 .296ـ  295/  1، تلمسان في العهد الزيانِيعبد العزيز فياللي،  )2(
، ومجالسـة  أشار ابن مرزوق إلَى املؤمنة التلمسانية التي انتقلت إلَى مدينة فاس لطلب العلم فعكفت على قراءة القرآن )3(

كبار الفقهاء ومناقشتهم في املسائل الفقهية، وكان قوتها من غزل ونسيج يديها، وكان لباسها عبارة عن جبة من الصوف، 
عبد العزيز فياللي، تلمسان : أنظر. وتضع على رأسها طرفًا من تليس معقودا تحت ذقنها، وشيب رأسها يبدوا على جبينها

 . 295/  1 في العهد الزيانِي،
 .296/  1ن، .م )4(
نـويهض،  . 52/  2، س.ماحلفناوي، . 38/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 105/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )5(
 .   20ـ  19/  س .م
 .296/  1، تلمسان في العهد الزيانِيعبد العزيز فياللي،  )6(
 . 296/  1، ن.م )7(
القرافي، . 68ـ  66/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 130/ التنبكتي، النيل . 45/ س .ابن مريم، م: فيأنظر ترجمته  )8(

 . 183/  3الكتانِي، سلوة األنفاس، . 27/ توشيح الديباج 
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  الرحلة في طلب العلم: ثالثًا
  

في املُجتمـع،  بأنَّ الرحلة في طلب العلم تخص فئة معينة  )1(تفيدنا إحدى املصادر الفقهية     
أما فرض الكفاية فهو كـل  « : ذات رغبات مختلفة في التحصيل العلمي ونوع العلوم، فتقول

علم ال يستغنِي عنه في قوام أمور الدنيا كالطِّب إذ هو ضروري في حاجـة بقـاء األبـدان،    
في العلوم التي وكاحلساب فإنه ضروري في املعامالت، وقسمة الوصايا واملواريث وغريها، وهذا 

لو خالَ البلد عمن يقوم بِها حرج أهل البلد، وإذا قام بِها واحد كفى، وسقط الفرض عن الباقني 
«.  

     حلة مع موسم احلج، ومقابلة العهم واألخذ عنهم، بتداول املعارف تزامنت الرلماء ومناظرت
  .)2(كاتبةوالكتب، وتبادل اإلجازات إما باللِّقاء املباشر أو امل

وشهدت حواضر املشرق واملغرب واألندلس على ذلك، فقد عمل سـالطني بنِـي زيـان         
  . )4(، فتبادلت معهم الرسائل الديوانية واإلخوانية)3(وفقهائها على توطيد العالقات الثّقافية معها

     لمسانيني، فقد ذكر التنبكتراجم إلَى عدد من الفقهاء الترحلة اإلمام عبد  )5(يتشري كتب الت
، إلَى غرناطة وأقـرأ  )6()م 1389/ هـ 792ت ( اهللا بن محمد بن أمحد الشريف التلمسانِي 

  .بِها
أنه انتقل إلَى اجلامع األعظم بفاس فأقرأ فيه األحكام الصغرى، وكـان   )7(وأضاف ابن مريم     

  .يحضره جماعة من الطّلبة الفاسيني

                                                 
)1( د الغزالحمد بن محمي أبو حامد م ) لبِـي،  ، مكتبة ومطبعة مصطفى احلإحياء علوم الدين، )م 1111/ هـ 505ت

/  1985، 253: ، مجلّة دعوة احلق، ععليمبوية في التربية والتهدي السرية الناملنونِي محمد، . 24/  1، 1939مصر، 
18 . 

  . 78/  1990، طنجة، املشيخة العلمية في املغرب واألندلس خالل القرن الثّامن اهلجريالوراكلي حسني،  )2(
 .17ـ  7/  1976، اجلزائر، 13: ، مجلّة التاريخ، عالزيانيني لمسلمي األندلس مساعدةعطاء اهللا دهينة،  )3(
 .389ـ  388ـ  205ـ  204/  6املقّري، نفح الطِّيب،  )4(
 .171/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )5(
 . 172ـ  170/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 233/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )6(
 .119/ س .ابن مريم، م )7(
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ت ( لفقيه أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الفتوح التلمسانِي ثُـم املكناسـي   وسبب رحلة ا     
ـ مسألتان سئلَ   )2(، إلَى مدينة فاس ـ حسب ما ورد عند التنبكتي )1()م 1415/ هـ 818

عنهما فلم يحضرهما مع شهرتهما، ثُم انتقل إلَى مكناسة الزيتون، فكان أول من أشاع مختصر 
، ناهيك عن شروح ومختصـرات أخـرى التـي    )3(م1402/ هـ 805: ملغرب سنةخليل با

  .)4(أصبحت مقررات أساسية للطُّالّب والدارسني
، )م 1422/ هــ  826ت ( وانتقل أبو يحي عبد الرمحن بن محمد بن أمحد التلمسانِي      

  . )5(إلَى فاس باملغرب للمزيد من التحصيل واالحتكاك بعلمائها
قطع اللَّيالي « : ، )م 1438/ هـ 842ت ( وقال ابن مريم عن الفقيه ابن مرزوق احلفيد      

 بوغر قوشر ،قروأو را، فأثْما، وقطف من العلم زاهر6(»ساهر(.  
وقال السخاوي عن الفقيه أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن محمد بن اإلمام      

رحل في عام عشرة وثَمانمائة فأقام بتونس شهرا، ثُم قـدم  « : )7()م 1441/ ـ ه845ت ( 
القاهرة فحج وعاد إليها، ثُم سافر في اثني عشر فزار القدس وتزاحم عليه الناس بدمشق لفضله 

  .)8(»وأجلُّوه 

                                                 
: فهرس ابن غـازي ، )م 1513/ هـ 919ت ( ابن غازي أبو عبد اهللا محمد العثمانِي املكناسي : أنظر ترجمته في )1(

، دار بوسالم للطباعة والنشر والتوزيـع،  1: محمد الزاهي، ط: ، تحقيقالتعلل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل املرتل والناد
. 137/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 498ـ  497/ التنبكتي، النيل . 264/ س .مابن مريم، . 75/  1984، تونس

 .172/ س .منويهض، . 251/ س .ممخلوف، . 284/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 214/ القرافي، توشيح الديباج 
 .137/  2ج، التنبكتي، كفاية املُحتا. 497/ التنبكتي، النيل  )2(
 .137/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 497/ التنبكتي، النيل  )3(
 .339/  2س، .احلفناوي، م )4(
 .255/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )5(

 . 161ـ  160/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 521/ التنبكتي، النيل . 220/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )6(
ـ   160/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 521/ التنبكتي، النيل . 254. 220/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )7(

 . 330/  2س، .احلفناوي، م. 108/ س .القلصادي، م. 289/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 161
 . 74/  10س، .السخاوي، م )8(
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ت ( بن حجر العسقالنِي  وأفاد التنبكتي بإجازة أبِي العباس أمحد بن علي بن محمد الكنانِي    
، )م 1450/ هــ  854ت ( ، للفقيه أبو الفضل قاسم العقبـانِي  )1()م 1448/ هـ 852

وحضر دروس القاضي أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسن بـن  
  .)2()م 1438/ هـ 842ت ( غنائم البِساطي 

  
  الوِراقَة: رابعا

  
في تعريف الوراقة ويجعلها شاملة لالنتساخ والتصحيح والتجليـد   )3(لدونيستوسع ابن خ     

  .وسائر األمور الكتبية والدواوين
قاصرة على صناعة الورق، ثُم يخصص لكل من النساخة  )4(ويجعلها ابن احلاج في املدخل     

أهم الصنائع في الدين، إذ  إن هذه الصنعة من« : والتسفري فصالً على حدة، ويقول عن التسفري
  .)5(»بِها تصانُ املصاحف وكتب األحاديث والعلوم الشرعية 

: عن التسفري) م 1231/ هـ 629ت ( ويقول الشيخ أبو عمرو بِكر بن إبراهيم اإلشبيلي      
وخصها بأن تكون فهذه الصنعة الشريفة، والبعيدة الظّريفة، التي بوأّها اهللا تعالَى أعلَى الرتب، « 

حجابا لكتابة املنتخب، ومع شرفها فال يحملها إالَّ حامالً لكتابه الكرمي، أو من يشارك في شيء 
  . )6(»من التعاليم 

                                                 
/  8ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر، . 156/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 518/ لنيل التنبكتي، ا: أنظر ترجمته في )1(

 . 291/ س .أبِي املَحاسن احلسينِي، م. 18/  7، س.مالسخاوي، . 179/ القرافي، توشيح الديباج . 187
حسن املُحاضرة فـي  ، )م 1505/ هـ 911ت ( السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أبِي بكر  :أنظر ترجمته في )2(

التنبكتي، كفاية . 462/  1، 1998أبو الفضل محمد إبراهيم، دار الفكر العربِي، القاهرة، : ، تحقيقتاريخ مصر والقاهرة
يح القرافي، توش. 53/ السيوطي، بغية الوعاة . 82/  9ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر، . 154ـ  149/  2املُحتاج، 
 . 245/  7س ، .ابن العماد، م. 189/ الديباج 

 . 440ـ  439/ ابن خلدون، املقدمة  )3(
 .126/  3س، .ابن احلاج، م )4(
 .134ـ  133/  3ن، .م )5(
 . 10/  7س، .اإلشبيلي، م )6(
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والنساخة حرفة النسخ « : بينما يخصصها أبِي حامد محمد العربِي الفاسي بالنساخة، فيقول     
رفة يحترفها أو شغالً يشتغل به لنفسه فهو نساخ ووراق وهي الوراقة، وكل من جعل النسخ ح

  .)1(»أيضا 
أنها من أحسن احلرف واألشغال، لما فيها من نشـر العلـم   « : وعن قيمة النساخة، يقول     

، وفي صدد التصحيح للمنتسخات كـان  )2(»وتخليده، وقد احترف بِها كثري من املُقتدى بِهم 
  . )3(»أكتب وقابل وإالَّ اطرح يف املزابل « : ا الشأنيتداول بني أهل هذ

ـ قـد خضـعت     )4(ويظهر أنّ هذه الشروح الثالثة للوراقة ـ حسب تعبري أحد الباحثني      
لمؤثرات محلِّية أو زمنية، فابن احلاج كتب املدخل بالقاهرة، وابـن خلـدون تجـاوب مـع     

  . الفاسي عن استعمال الوراقة على عهد الشرفاءمشموالتها أيام ازدهارها، بينما كان تعبري
م، 14/ هــ  8: استفادت الوراقة باملغرب ـ نسبيا ـ مع بداية النصف الثّانِي من القرن       

فانتعشت احلركة العلمية، وتبعتها احلاجة امللحة للكتب، ولَم تكن صناعة الورق ـ آنـذاك ـ    
أنَّ مدينة فاس كانت ال  )5()م 1438/ هـ 842ت ( نشيطة، حيث يؤكِّد ابن مرزوق احلفيد 

  .تزال تنتج الورق
في نحو هذا التاريخ، كان يرتل بِمصر مغربِي سوسي متفـنن فـي هـذه     )6(وأفاد املنونِي     

، فيذكر )م 1400/ هـ 803ت ( الصناعة، وهو عبد اهللا بن محمد بن أبِي عبد اهللا السوسي 
  .ان يصنع ورقًا غاية في الدقةأنه ك )7(السخاوي

ي في رتبة الورق املغربِ )8(وبسبب تراجع صناعة الورق لهذه الفترة، حيث يذكر القلقشندي     
جِي الذي كان يستورد من أخرية بعد الورق الرومي، وورق مصر والشمة الورق اإلفرنام، ومزاح

                                                 
 . 11/  1991ية، الرباط، ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسان1: ، طتاريخ الوراقة املغربيةاملنونِي محمد،  )1(
 .12/ ن .م )2(
 .  ن.ن، ص.م )3(
 . 11/ ن .م )4(
 .96ـ  66/  1س، .الونشريسي، م )5(
 . 57/ س .املنونِي، م )6(
 .57/  5س، .السخاوي، م )7(
 .477/  2القلقشندي،  )8(
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توقُّف البعض في استعمال هذا الـورق األجنبِـي    مدينة البندقية بإيطالية وغريها، مما أدى إلَى
  .للنساخة

تقرير الدليل الواضح املعلوم « : فألّف ابن مرزوق احلفيد في هذا الصدد رسالته املوسومة بـ     
، وهو يؤكِّد فيها انتشار الورق األجنبِي في أكثر الشمال )1(»على جوازِ النسخ في كاغد الروم 

  .سواحله وصحرائه، غري فاس واألندلس ينتجان الورق العربِياألفريقي ب
إالّ أنَّ الرغبة في تأسيس خزانات للكتب على املستويات احلاكمة، ومن جهة امليسـورين       

املثقَّفني، وعلى مستوى الزوايا، قد أدى إلَى بروز النساخة لتلبية طلبات املـتعلِّمني واملعلِّمـني   
  .واملؤلِّفني

فظهر فن نسخ املصاحف وأمهات الكتب، وفن التجليد والتوريـق والتزويـق، وتـذهيب         
العناوين، وتكوين بعض حروفها، وتجميل أشكالها، وإخراجهـا فـي ثـوب جميـل يليـق      

  .)2(بِمضامينها
إلَى نسخ نسخ من املُصحف الشريف، ونسخة مـن صـحيح البخـاري،     )3(أشار التنسي     

 796( ن الشفا للقاضي عياض، على يد السلطان أبِي زيان محمد الثّانِي بن أبِي حمو ونسخا م
  .وحبسها باملكتبة التي أسسها باجلامع األعظم بتلمسان، )م 1399ـ  1394/ هـ 801ـ 

ت ( ومن جهة امليسورين املثقَّفني برز محمد بن يوسف بن عمر بن شـعيب السنوسـي        
  .  )4(»كتب بعض األيام ثالثني كتابا بال فترة « : ، قال عنه ابن مريم)م 1489 /هـ 895

  
  
  
  

                      

                                                 
 .96ـ  66/  1س، .الونشريسي، م )1(
، دراسة في األدب املغربِـي : ة من القرن الثّالث عشر إلَى القرن اخلامس عشرمظاهر الثقافة املغربيابن شقرون محمد،  )2(

139/  1982سالة، الرباط، مطبعة الر. 
)3( 211/  س.نسي، مالت. 
 .243/  س.ابن مريم، م )4(



105 
 

  إفرازات النّشاط العلمي: الفرع الثّاني
  

حاولت الدراسة عرض جوانب من النشاط العلمي خالل العصر، كالتعليم والتأليف، وتنوع      
  .عتمدة على فقرات عرضية وردت في كتب التراجم والرحالتمراكز التعليم ومناهجها، م

         
  حركة التّأليف     : أوالً

  
جاء إلْمام املغاربة بِمختلف العلوم نتيجة الرحلة التي قاموا بِها إلَـى مختلـف احلواضـر         

كتابـة   اإلسالمية الكربى، مع التأكيد على طابع بالد املغرب الـذي تجلّـى بوضـوح فـي    
  .، فاستوعب املغاربة ما تلقَّوه، ووقفوا منه موقفهم اخلاص بالنسبة للعلوم)1(املصاحف

ولبيان مدى اهتمام املغاربة بِحركة التأليف وتنوعها، نأتي على ذكر تراجم عدد ممن برعوا      
  .في هذه العلوم

  
  :ـ العلوم النّقلية 1

  :أ ـ علوم القرآن والتّفسير
  

شري النصوص التارخيية لهذه الفترة إلَى عدد هائل من املفسرين التلمسانيني الذين اشـتغلوا  ت     
ـ أن أغلبهم كان يعتمد على األثر في تفسريه،   )2(بعلم القرآن، ويبدو ـ حسب أحد الباحثني 

  .وأنهم قليلوا التدوين
أتـى  « : )3()م 1408/ هـ 811ت (  قال ابن مريم عن الفقيه سعيد بن محمد العقبانِي     

         .  ، أي في تفسري سورة األنعام والفتح ومريم»فيها بفوائد جليلة 

                                                 
 . 47ـ  33/ س .املنونِي، م )1(
 .438/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )2(
ابن القاضي، جذوة . 144/  1التنبكتي، الكفاية . 189/ التنبكتي، النيل . 106/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )3(

 . 101/  3س، .الزركلي، م. 519/  2اإلقتباس، 
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« : ، وقال عنه)م 1441/ هـ 845ت ( الفقيه ابن زاغو  )1(وذكر القلصادي في رحلته     
: أنَّ له تآليف كثرية منها، وأفاد ابن مريم ب»أعلم الناس في وقته بالتفسري وأفصحهم في التعبري 

  .)2(»تفسري الفاتحة في غاية احلُسن، كثري الفوائد « 
م 1490/ هـ 895ت ( وصنف اإلمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي      

أنه قـام   )4(، وأضافت إحدى األبحاث)3(، في تفسري القرآن ثالث كراريس في القالب الكبري)
  .، وباختصار حواشي التفتازانِي على كشاف الزمخشري»ص « بتفسري سورة 

، توضيحا في )م 1438/ هـ 842ت ( إلَى الفقيه ابن مرزوق احلفيد  )5(ونسب التنبكتي     
، في ألف بيت، ألبِي محمد قاسم بن »أرجوزة في محاذاة حرز األمانِي « : القراءات سماه بـ

  .)6( )م 1193/ هـ 590ت ( نِي الشاطبِي فيره بن خلف بن أمحد الرعي
/ هــ  899ت ( واعتنى برسم القرآن الكرمي املؤرخ احلافظ محمد بن عبد اهللا التنسـي       
، وهو شرح لكتاب محمد »الطِّراز في شرح اخلراز « : ، وألّف فيه كتابا بعنوان)7()م 1493

ـ  )م 1318/ هـ 718ت (  بن محمد األموي الشريشي الشهري باخلراز « : ، واملسـمى بـ
بيت في ضـبط القـرآن    154، وهو أرجوزة يف )8(»مورد الضمآن في رسم ألحرف القرآن 

  .      )9(م1303/ هـ 703: نظمها سنة
                                                 

 . 103/  س.القلصادي، م )1(
 .42/  س.ابن مريم، م )2(
 .247/  ن.م )3(
 .439/  2هد الزيانِي، عبد العزيز فياللي، تلمسان في الع )4(
 .144/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )5(
يـاقوت  : أنظر ترجمته فـي ).  1193/  590ت ( أبو محمد قاسم بن فيره بن خلف بن أمحد الرعينِي الشاطبِي،  )6(

ابن قاضي . 23ـ  20/  2س، .ابن اجلزري، م. 296/ ابن قنفد، كتاب الوفيات . 619ـ  618/  4س، .احلموي، م
 .369ـ  368/  1س، .شهبة، م

ابن القاضـي، درة  . 153/ وفيات الونشريسي . 572/ التنبكتي، النيل . 248/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )7(
  .    164/  2س، .احلفناوي، م. 143/  2احلجال، 

وزة أخرى زاد فيها على املقنع خالفًا كـثريا، وعـزاه   فنظَم اخلراز من املتأخرين باملغرب أرج« : قال ابن خلدون عنها )8(
. »لناقليه، واشتهِرت باملغرب واقتصر الناس على حفظها، وهجروا بِها كتب أبِي داود وأبِي عمرو والشاطبِي في الرسـم  

 . 457/ أنظر ابن خلدون، املقدمة 
)9( د بن عبد اهللا التحمنسي م ) ي شرح اخلرازالطَّرا، )م 1493/ هـ 899تورقة / ، مخ، املكتبة الوطنية اجلزائرية ز ف

 .و181
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  :ب ـ علم الحديث
  

، لَم يكن اهتمام املغاربة بعلم احلديث مقتصرا على مجرد النقل وإبراز اجتهادات اآلخـرين      
  .ولكن تعدتها إلَى وضع الشروح لكثري من كتب احلديث املشهورة

ومن األدلَّة علة نفاق علم احلديث لهذا العهد، ما أفصحت به كتب التراجم عن آثار الفقيه      
أنوار الدراري « : )1(، فقد نسب إلية السخاوي)م 1438/ هـ 842ت ( ابن مرزوق احلفيد 
  .»اري في مكررات البخ

، جمـع  »روضة اإلعالم بأنواع احلديث التام « : منظومته املوسومة بـ )2(وذكر ابن مريم     
املُتجر الربيح واملسعى الرجيح « : )3(فيها بني ألفية العراقي وألفية ابن ليون، ونسب إليه التنبكتي

  .»واملرحب الفسيح في شرح اجلامع الصحيح 
  :، وقال عنه)م 1493/ هـ 899ت ( بتفوق محمد بن عبد اهللا التنسي وأشاد املقّري      

  وقد أجدت جامع البخاري   ومسلم عن حائز الفخار
  عمى سعيد وهو عمن يدعي   بالتنسي قد أفاد اجلمعا
  )4(عن حافظ الغرب الرضى أبيه   عن ابن مرزوق عن النبيه

،  العديد من املؤلَّفـات  )م 1305/ هـ 909ت ( املغيلي  محمدكما ألّف أبو عبد اهللا      
مفتاح  «: منها )5(م، ذكرت كتب التراجم15/ هـ 9: والشروح واملختصرات في أواخر القرن

  .» مختصر الزركشي على صحيح البخاري « ، و»شرح صحيح البخاري « ، و » النظر
  
  
  
  

                                                 
 . 50، 7س، .السخاوي، م )1(
 .210/ س .ابن مريم م )2(
 . 145/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )3(
 .438/  2املقّري، نفح الطِّيب،  )4(
  .220/  2كفاية املُحتاج، التنبكتي، . 578/ التنبكتي، النيل . 255/ س .ابن مريم، م: أنظر )5(
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  :جـ ـ علم الفقه
  

ازدهارا كبريا، ويلفت النظر فيه أنه نهض مناصرا للمذهب املـالكي،  ازدهر على هذا العهد      
  . وللتدليل على هذا نثبت فيما يلي جملة مهمة من الفقهاء املغاربة

، له عدة مؤلَّفات، ذكر ابن )م 1408/ هـ 811( منهم الفقيه سعيد بن محمد العقبانِي      
  .» مختصر ابن احلاجب األصليشرح « و  ،» شرح الربدة «: منها )1(مريم
: ، له )2()م 1425/ هـ 829ت ( وعلي بن ثابت بن سعيد بن علي القرشي التلمسانِي      

  .)3(.» شرح تنقيح القرافي «، و » ثالث شروح على البردة« 
، بتصانيفه في الفقه، كان بعضـها  )م 1438/ هـ 842ت ( وانفرد ابن مرزوق احلفيد      

املرتع النبيل في شرح مختصر « : صادر يحي املازونِي في تأليف لمصنف الدرر، فذكرمن بني م
  .)5(» الشروح الثّالثة على البردة« : ، وكان أهمها)4(» خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل

ابـن  « و  ،» أقضية مختصـر خليـل   «، )م 1441/ هـ 845ت ( وكتب ابن زاغو      
  .)6(وبعض األصلي ،»لفرعي احلاجب ا

، أول من )م 1441/ هـ 845ت ( وكان الفقيه أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن اإلمام      
  .)7(أدخل املغرب األوسط شامل بهرام وشرحه على مختصر خليل

  
  
  

                                                 
 .106/ س .ابن مريم، م )1(
. 259/  2س، .احلفنـاوي، م . 267/  1التنبكتي، كفايـة املُحتـاج،   . 335/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )2(

 . 114/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 252/ س .مخلوف، م
 .276/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )3(
 . 132/ نظر أ )4(
 .145/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 210/ س .ابن مريم، م )5(
 .43/ س .ابن مريم، م )6(
 .433/ س .مشاوش،  )7(
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م 1489/ هــ  894ت ( وألبِي عبد اهللا محمد بن قاسم األنصاري املعروف بالرصاع      
  . )2(تاب كبري في الفقه املالكي، ك)1()

مصباح  «، )م 1503/ هـ 909ت ( ومن مصنفات الفقيه محمد بن عبد الكرمي املغيلي      
تنبيه الغـافلني   «، و » مغنِي النبيل في شرح مختصر خليل « ، و)3(» األرواح في عيون الفالح

اآلجال من كتاب ابن احلاجـب   شرح بيوع «، و » عن مكر امللبسني بدعوى مقامات العارفني
  .)4(» الفقهي

  
  :ـ العلوم األدبية 2

  :أ ـ علم األدب
  

عن إسهامات املغاربة اللُّغوية، أشارت كتب التراجم إلَى نفر من العلماء الذين اهتموا بِهذا      
  .العلم، من خالل مؤلَّفاتهم

بن عيسى العبادي التلمسانِي الشـهري  أبِي عبد اهللا محمد بن العباس بن محمد ففي ترجمة      
  .)6(شرح المية األفعال: ، أنه له تآليف منها)5()م 1466/ هـ 871ت ( بابن العباس 

، إمـام جـامع   )م 1443/ هــ  847ت ( واهتم الشيخ أبو عبد اهللا محمد الشريف      
اطني بشرح التاخلرمسهيل ألبِي حيان، قال ابن مري : »ه تلخـيص املفتـاح وبعـض    علي قرأت

                                                 
/  2، 1982، دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت،   1: ، طتراجم املؤلِّفني التونسينيمحمد محفوظ، : أنظر ترجمته في )1(

ـ   201/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 561ـ   560/ التنبكتي، النيل . 283/ س .ابن مريم، م. 362ـ   358
البغدادي، هدية . 140/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 259/ س .مخلوف، م. 216/ القرافي، توشيح الديباج . 202

 . 84ـ  83 / 7س، .ابن أبِي الضياف، م. 322/  1الكتانِي، فهرس الفهارس، . 216/  2العارفني، 
 . 438/ س .مشاوش،  )2(
 .2007رابح بونار، وزارة الثقافة، اجلزائر، : تقدمي وتحقيق )3(
 .220/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )4(
القلصادي، . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، النيل . 223/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )5(
. 205/  2البغدادي، هديـة العـارفني،   . 278/  7س، .السخاوي، م. 1536/ س .حاجي خليفة، م. 109/ س .م

 .  153/ س .نويهض، م. 264/ س .مخلوف، م
 .223/ س .ابن مريم، م )6(
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، وحضرت عليـه بعـض   )2(، ومفتاح األصول للسيد الشريف التلمسانِي)1(التسهيل البن مالك
الثّاقب في لغـة  « : سهيل سماه، وصنف مختصرا في شرح الت)3(»األلفية وبعض املرادي عليها 

  .)4(»ابن احلاجب 
ته كلها معمورة من قراءة وتدريس علم وفتيـا  وكانت أوقا« : وقال عن ابن مرزوق احلفيد     

، واسـتوفَى فـي   )6(»وقرأت عليه إعراب القرآن واأللفية والكافية « : ، وأضاف)5(»وتصنيف 
، غاية االستيفاء ضمنه »إظهار صدق املودة في شرح البردة « : شرحه األكرب للربدة املسمى بـ

اإلستيعاب لما فيها من « : ريا على الربدة سماه، واختصر شرحا صغ)7(سبعة فنون في كل بيت
  .)8(»البيان واإلعراب 

راح األرواح فيما قاله املولَى أبو حمو من الشعر وقيل فيه مـن  « : كتاب )9(وذكر املقّري     
  . ، لمصنفه محمد بن عبد اهللا التنسي»األمداح وما يوافق ذلك على حسب اإلقتراح 

  

  

  

  

  
                                                 

ه، تسـهيل  ، من تصانيف) 1372/  672ت ( أبو عبد اهللا محمد بن عبد  اهللا بن مالك جمال الدين الطّائي اجليانِي  )1(
طبقات الشـافعية  السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي، : أنظر ترجمته في. الفوائد، الكافية، اخلالصة

/  8، 1992محمد محمود الطناجي وعبد الفتاح احللو، دار اهلجرة للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالم، : ، تحقيقالكربى
 . 393/  3س، .ابن العماد، م. 151ـ  149/  2س، .هبة، مابن قاضي ش. 68ـ  67

الزركلـي،  . 430/ التنبكتي، النيل . 69/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 164/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )2(
  .126/ وفيات الونشريسي . 193ـ  190/  2س، .اجليالنِي، م.234/ س .مخلوف، م. 337/  5س، .م
 .222/ س .ن مريم، ماب )3(
 . 453/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )4(
 .208/ س .ابن مريم، م )5(
  .   ن.ن، ص.م )6(
   . 211/ ن .م )7(
 .210/  ن.م )8(
  . 244ـ  243/  1املقّري، أزهار الرياض، . 515ـ  513/  6املقّري، نفح الطِّيب،  )9(
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  :  لم التّاريخب ـ ع
  

نظم الدر والعقيان فـي  « : نال املغاربة نصيبهم من علم التاريخ بحثًا ودراسة، فكان كتاب     
، من )م 1493/ هـ 899ت ( ، لمؤلِّفه محمد بن عبد اهللا التنسي )1(»بيان شرف بنِي زيان 

يان منذ ظهور دولتهم حتى عهـد  أهم ما صنف في تاريخ امللوك، أرخ فيه صاحبه تاريخ بنِي ز
  ).م 1468ـ  1461/ هـ 873ـ  866( السلطان أبِي عبد اهللا محمد املتوكِّل 

، مؤلَّفًـا فـي   )2()م 1495/ هـ 901ت ( وقدم أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن صعد      
 ،)3(»هللا من مفاخر املناقـب  النجم الثاقب فيما ألولياء ا« : التراجم غاية في األهمية سماه بـ

  .عن تراجم األولياء والصلحاء من مختلف العجم تحدث فيه
إمساع الصم في « ومن التآليف التي وضعت في فن النسب كتاب الفقيه ابن مرزوق احلفيد      

  . )4(»إثبات الشرف من قبل األم 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ـ .  573/ التنبكتي، النيل : أنظر. »نظم الدر والعقيان في دولة آل زيان « : بكتي بـسماه التن )1( « : ودعاه الكتانِي بـ

نظـم الـدر   « : وسماه املقّري بـ. 193/  1الكتانِي، فهرس الفهارس، : أنظر. »نظم الدر والعقيان في دولة بنِي زيان 
املقّري، نفـح  : أنظر. »نظم الدرر والعقيان « : ، وذكره أيضا باسم»ملوكهم األعيان والعقيان في شرف بنِي زيان وذكر 

 .  245ـ  244/  1املقّري، أزهار الرياض، . 514/  6الطِّيب، 
 .218/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 575/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )2(
 .   اجلزائرية، املكتبة الوطنية 1680: مخ، رقم )3(
  .145/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )4(
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  :ـ العلوم العقلية 3
  :تأ ـ علم الرياضيا

  
، )م 1418/ هــ  811ت ( برز في العلوم العددية القاضي سعيد بن محمد العقبـانِي       

 )2(، وشرح تلخيص ابن البناء)1(بشرحه لكتاب احلوفي في الفرائض مستخدما الكسور اإلعتيادية
  .)3(وقصيدة الياسمني في اجلرب واملقابلة

م 1486/ هــ  891ت ( ي بن محمد القلصادي وبلغت مصنفات الشيخ أبِي احلسن عل     
التبصرة « ، »كشف اجللباب عن علم احلساب « ، )4(، ثالثة عشر كتابا، ذكر منها في رحلته)

منتهى التوضيح في عمل الفرائض من الواحـد  « : ،  ونسب كتاب»الواضحة في علم األعداد 
  .)م 1441/ هـ 845ت ( ، للفقيه ابن زاغو )5(»الصحيح 

/ هــ  867ت ( وشرح أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن أبِي يحي الشهري بابن احلبـاك       
« : ، ونظّم ابن مرزوق احلفيد أرجوزة بعنـوان )7(»تلخيص أعمال احلساب « : )6()م 1463

  .البن البناء )8(»نظم تلخيص أعمال احلساب 

                                                 
 .471/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )1(
، عرف بابن البنـاء  ) 1321ـ   1256/  721ـ   654( أبو العباس أمحد بن محمد بن عثمان األزدي املراكشي  )2(

لي بن يحي، وأبِي إسحاق العطّار، وأبِي عبد اهللا بن عبد امللك، وأبِـي عمـران   لحرفة أبيه، قرأ على القاضي محمد بن ع
موسى الزناتي، وابن حجاج، وأبِي احلجاج يوسف التجيبِي، ويعقوب اجلزولي، وأبِي محمد الفشتالي، وابن حجلة، وابن 

لتقريب في أصول الدين، شـرح تنقـيح   تفسري باء البسملة، حاشية على الكشاف، ا: مخلوف السجلماسي، من تصانيفه
هـ 852ت ( ابن حجر العسقالنِي أمحد بن علي بن محمد : إلَخ، أنظر ترجمته في... القرافي، مختصر اإلحياء للغزالي، 

. 83/ التنبكتـي، النيـل   . 278/  1، 1993، دار اجليل، بـريوت،  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثّامنة، )م 1448/ 
148/ ابن القاضي، جذوة اإلقتباس . 108/  1س، .الشوكانِي، م. 27ـ  26/  1، كفاية املُحتاج، يالتنبكت . 

 .106/ س .ابن مريم، م )3(
 .41ـ  40/ س .القلصادي، م )4(
 .103/ ن .م )5(
 . 184/  2املُحتاج، التنبكتي، كفاية . 543/ التنبكتي، النيل . 219/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )6(
 .471/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )7(
 . ن.ن، ص.م )8(
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/ هـ 845ت ( يل الشهري بالزيدوري وعد القلصادي شيخه أبو احلجاج يوسف بن إمساع     
قرأت عليه تلخيص ابن « : ، ممن لَهم مشاركة وقَدم في علوم الرياضيات، وقال)1()م 1441

  .   )2(»البناء بطريقتي التصحيح والكسور 
  

  :ب ـ علم الفَلَك
  

بغية الطُّالب «  :اشتهر من علماء تلمسان في علم الفلك احلباك ووضع فيه أرجوزة سماها     
  .)3(»كان فقيها عالّمة صالحا عدديا فرضيا معدالً « : ، قال عنه التنبكتي»في علم االسطرالب 

« : ، تحت عنـوان )م 1490/ هـ 895ت (وقام بشرحها محمد بن يوسف السنوسي      
، وصـنف  )4(» عمدة ذوي األلباب ونزهة احللطاب في شرح بغية الطُّالب في علم االسطرالب

  .)6(في التنجيم شرحا على رجز أبِي إسحاق بن فتوح )5(القلصادي
  

  :جـ ـ علم المنطق
  

شـروح   )7(وضع العديد من الفقهاء مختصرات وشروح لهذا العلم، فذكرت بعض املصادر     
زوق محمد بن العباس، وسعيد بن محمد العقبانِي، وابن مـر : جمل اخلونجي على يد كلّ من

  .احلفيد، ومحمد بن عبد الكرمي املغيلي

                                                 
 . 273/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 630/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )1(
  . 101ـ  100/ س .القلصادي، م )2(
  .184/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )3(
 .475/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )4(
 .46/ س .القلصادي، م )5(
ابن القاضي، درة . 103ـ . 102/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 58ـ  57/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في )6(

 .196/  1احلجال، 
 188/  2كفاية املُحتاج، . 587ـ   547/ بكتي، النيل التن .255 ـ  223ـ   208ـ   106/ س .ابن مريم، م )7(

 . 220ـ 
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وممن اشتهر في هذا املَجال وصنف فيه عدة كتب، محمد بن يوسف السنوسي، نـذكر       
  ).م 1480/ هـ 885ت ( ألبِي احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي  )1(شرح إيساغوجي: منها
إن كالمه صعب سيما فـي هـذا   « : الوذكر التنبكتي له شرح مختصر ابن عرفة، وفيه ق     

  .)2(»املختصر، تعبت كثريا في حلّه لصعوبته جدا، ال أستعني عليه إالّ باخللوة 
إلَى بعض شروحه كشرح املوجهـات، وشـرح السنوسـي     )3(وأشارت إحدى األبحاث     

مختصره في علم املنطقلختصر في املنطق، وم.  
  

  عليميةدور المؤسسات التّ: ثانيا
  

يقر ظهورها فـي العصـر    )4(تباينت املصادر في تحديد ظهور املدرسة املغربية، فالناصري     
  .املرابطي، كمدرسة الصابرين، ومدرسة وجاج بن زلو اللّمطي ببالد فاس

ـ   580( فذكرا أنَّ اخلليفة املوحـدي يعقـوب املنصـور     )6(والتجانِي )5(أما ابن زرع     
بنى املساجد واملدارس في بالد إفريقيـة واملغـرب   « : ، قد)م 1199ـ   1184/  هـ595

  .»واألندلس، وأجرى املرتبات على الفقهاء والطّلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم 
م، إلَى املدرسة املنتصـرية التـي   14/ هـ 8: مع مطلع القرن )7(وأشار التجانِي في رحلته     

« : م، حيث يقـول 1260و  1257/ هـ 658و  655: ية بني سنتيبنيت بطرابلس احلفص
أحسنها املدرسة املنتصرية التي كان بناؤها فيما بني سنة خمسٍ وخمسني وسنة ثَمان وخمسني 

«8(حاث، وهو ما تؤكِّده إحدى األب(.  

                                                 
 . ، املكتبة الوطنية اجلزائرية1382: مخ، رقم )1(
 .213/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )2(
 . 478/  2، تلمسان في العهد الزيانِيعبد العزيز فياللي،  )3(
 .7ـ  6/  2س، .الناصري، م )4(
 . 286/ س .ابن أبِي زرع، م )5(
)6( د، التحمجانِي أبو عبد اهللا م1958حسن حسنِي عبد الوهاب، املطبعة الرمسية، تونس، : ، تقدمي ونشرجانِيرحلة الت  /

251 . 
 . 251/  ن.م )7(

291.  –, vol. 2, Paris, 1974, p: 290 La Berberie orientale sous les HafsidesBrunschvig R,  )8(  
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في املغرب غـري  إنشاء املدارس كان «  :، أنَّ)1(في حني قرر ابن مرزوق احلفيد في مسنده     
معروف، حتى أنشأ موالنا املُجاهد امللك العابد أبو يوسف يعقوب املرينِي مدرسـة احللفـائيني   

  .»بِمدينة فاس وبِعدوة القرويني منها 
، غري أنّ وجودهـا  )2(م14/ هـ 8الثّامن : بينما لَم تظهر في تلمسان إالّ في مطلع القرن     

  .)3(ق بنحو قرنني، وعن إفريقية واملغرب األقصى بنحو قرن من الزمنتأخر مقارنة ببالد املشر
إلَى أنّ مدارس تلمسان خاصة واملغرب عامة قد وجدت من أجل  )4(تشري إحدى املراجعات     

  .املذهب املالكي، وإطراح بدعة املوحدين ومذهبهم في اإلعتقاد
كانت مدارس حكومية رمسية تابعة للدولة هي  فإنَّ املدارس التلمسانية )5(وحسب ألفرد بل     

  . التي تتولَّى اإلشراف عليها بالتمويل وتعيني األساتذة واملُدرسني، ومعظمهم من املالكية
بفقرة عرضية إلَى مدرسة الشيخ احلسن بن مخلـوف الراشـدي الشـهري     )6(وقد أفاد التنسي 

 834(  لأبِي العباس أمحد العاق شأها السلطان، التي أن)7()م 1453/ هـ 857ت ( بأبركان 
  . )8(، وإلَى إحياء رسم أحباس املدرسة التاشفينية)م 1462ـ  1431/ هـ 866ـ 
  
  

                                                 
  .405/ زوق، املسند ابن مر )1(
، دار توبقال، الـدار البيضـاء،   قضية املدارس املرينية مالحظات وتأمالت ضمن كتاب النهضة والتراكممحمد،  القبلي )2(

1986  /51  . 
 .8/  1س، .ابن خلكان، م )3(
 .69/  1987دار البيضاء، ، دار توبقال للنشر، المراجعات حول املُجتمع والثقافة باملغرب األوسط، محمد القبلي )4(
 .354/ س .ألفرد بل، م )5(
)6( 249ـ  248/ س .نسي، مالت . 
احلفنـاوي،  . 129/  3س، .السخاوي، م. 109/ التنبكتي، النيل . 93ـ   74/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )7(
 .107ـ  106/  2س، .م
 :، قال عنه التنسي)م 1337ـ   1318/ هـ 737ـ   718( األول  بناها السلطان أبو تاشفني بن أبِي حمو موسى )8(

وكان مولعا بتحبري الدور، وتشييد القصور، مستظهرا على ذلك بآالف عديدة من فعلة األسارى، بني نجارين، وبنائني، « 
وحسن ذلك كله ببنـاء  ... لسرور وزلِّيجني، وزواقني، فخلّد آثارا لَم تكن لمن قبله، وال لمن بعده، كدار امللك، ودار ا

    .141ـ  140/ س .مالتنسي، : أنظر. »املدرسة اجلليلة العدمية النظري التي بناها بإزاء اجلامع األعظم 
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وسئلَ سيدي علي بن « : كما أشار يحي املازونِي إلَى مدرسة فقيه، جاء في إحدى املسائل     
راء العلم، ونجب من طلبته نجيبان، فلما توفي عثمان عن فقيه بنى مدرسة سكنها طلبة العلم وإق

  .)1(»الفقيه اختص بِمدرسته أحد النجِيبني ويقرأ فيه الطّلبة 
وسئلَ ابن عرفة عما يجعل على « : وأوضحت إحدى النوازل كيفية بناء املسجد في القرية     

ال واألرواث وغري ذلـك، ويحـرق   سطح املسجد من الرماد الذي أصله مما يجتمع من األزب
  .)2(»ويجعل على البيوت كاجلري يمنع من القطر 

وسـئلَ  « : وورد في سؤال موجه للفقيه محمد العقبانِي، إشارة إلَى بناء الربط والزاويـة      
را ، ويعملـون دوا ... )( احلفيد محمد العقبانِي عن أناس من سكّان البوادي ينتسبون للربـاط  

  . )3(»ومداشر ويسمونها الزاوية 
، خصوصا بعد )4(وكانت هذه املؤسسات تعتمد في تمويلها على األحباس بالدرجة األولَى     

  .)5(انتشار تيار التصوف وظهور زوايا كثرية في القرى واألرياف
إقطاع وتحريـر   فقد صارت الزاوية تحظى بِمجموعة امتيازات مادية ملموسة من أراضي     

جِبائي، حيث تفيد إحدى النوازل بأنَّ رجالً من الصلحاء كان يتمتع بظهائر إقطـاع وتحريـر   
سلطانية، كان يفتح الرباط تلْو اآلخر في مناطق مختلفة من إفريقية، وانتهى به األمر إلَى تحبيس 

  .  )6(تلك األمالك على ذريته وأهله
عديد من الرباطات والزوايا إلَى الدخول مع الفالّحني في عالقات شـراكة،  وهو ما دفع بال     

  . )7(يقدم الفالّحون بِموجبها حظّهم من البذور والعمل
  
  

         
                                                 

 . ظ55ورقة /  2س ، .يحي املازونِي، م )1(
 .262/ أنظر  )2(
 .ظ124ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )3(
 .61/  س.ممحمد القبلي،  )4(
 .48ـ  47/  7س، .الونشريسي، م )5(
 . 171/  6س، .الونشريسي، م. 36/  5س، .البرزلي، م )6(
 .213/ س .محمد فتحة، م )7(
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  المواد الدراسية وطُرق التّعليم: ثالثًا
  

يها الصبِي مبادئ العلـوم،  ، أهم املؤسسات التعليمية التي يتلقَّى ف)1(كان املَكْتب أو الكُتاب     
  . وبِخاصة حفظ القرآن الكرمي

ولوثاقة العالقة التعليمية بني املسجد والكُتاب، كان الكُتاب أول أمره مكانا في املسجد في      
زاوية من زواياه، أو أمام املحراب، وبعد ذلك انفصل في أماكن مستقلّة، فقد كره كـثري مـن   

  .)2(عليم الصبيان في املساجدالفقهاء بِمنع ت
، ومواد إضافية يتم اإلتفاق )الزمة ( وقد قسم ابن سحنون مواد الدراسة إلَى مواد أساسية      

  .)3(عليها بني ولي األمر واملعلِّم
 على هذا )4(فكان أهم مواد منهج الدراسة بالكُتاب هو القرآن الكرمي، وقد علّق ابن خلدون     

وهو ـ لَعمري ـ مذهب حسن، إالّ أنَّ العوائـد ال    « : ، فقال)مؤيدا املسلك الثّانِي ( املسلك 
تساعد عليه وهي أملك األحوال، ووجه ما اختصت به العوائد من تقدمي القرآن، إيثارا للتـربك  

، فيفوته القرآن، والثَّواب، وخشية ما يعرض للولد في جنون الصبا من اآلفات والقواطع عن العلم
ألنه ما دام في احلجر منقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ وانحلَّ من رِبقة القهر، فربما عصفت به 
رياح الشبيبة،، فألقته بساحل البِطالة، فيغتنمون في زمان احلجر وربقة احلكم تحصيل القرآن له، 

                                                 
: أنظـر . »الكُتاب واملكتـب واحـد غَلَـط    : املكتب موضع التعليم، ويقول إن قول اجلوهري« : قال الفريوزآبادي )1(

مكتـب تحقيـق   : ، تحقيقالقاموس املُحيط، )م 1414/ هـ 817ت ( يعقوب الفريوزآبادي، مجد الدين محمد بن 
  .121/  1، 1987، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2: التراث، ط

قال . املكتب موضع الكُتاب، واملكتب والكُتاب موضع تعليم الكتاب، واجلمع الكتاتيب واملكاتب« : وقال ابن منظور     
ابـن  : أنظر. »ومن جعل املوضع الكُتاب فقد أخطأ : قال. يم، واملكتب املعلم، والكُتاب الصبياناملكتب موضع التعل: املربد

، دار لسـان  لسان العرب املُحيط، )م 1311/ هـ 711ت ( منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي 
            .679/  10ت، .العرب، بريوت، د

 .83/  7س، .الونشريسي، م )2(
أما املواد األساسية فتشمل إعراب القرآن، والشكل واهلجاء، واخلط احلسن والقراءة احلسنة، والتوقيف والترتيل، وأمـا   )3(

ابـن  : أنظـر . املواد اإلضافية فتشمل احلساب والشعر والغريب والعربية واخلط، وجميع النحو، وكالم العرب وأخبارهم
 . 102/  1972حسن حسنِي عبد الوهاب، تونس، : ، تقدميمنيكتاب آداب املعلسحنون محمد، 

 .604/ ابن خلدون، املقدمة  )4(
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يف طلب العلم، وقبوله التعليم، لكان هذا هو  لئالّ يذهب خلواً منه، ولو حصل اليقني باستمراره
  .»أول ما أخذ به أهل املغرب ... املذهب 

: أنَّ هذه الطّريقة كانت سائدة في املغرب الزيانِي منذ القـرن  )1(وأفادت إحدى األبحاث     
تعليم، م، ولكنها تغيرت بوصول علماء األندلس إليها واستقرارهم فيها وامتهانِهم ال14/ هـ 8

أفادهم التفنن في التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل، ومدارسة العربية « : ذلك أنَّ أهل األندلس
من أول العمر، حصول ملكة صاروا بِها أعرف في اللِّسان العربِي، وقصروا في سائر العلـوم،  

وأساسها، فكانوا لذلك أهل خـطٍّ  لبعدهم عن مدارسة القرآن واحلديث الذي هو أصل العلوم 
  .)2(»وأدب بارع أو مقصرٍ، على حسب ما يكون التعليم الثّانِي من بعد تعليم الصبا 

وصار املغاربة يعلِّمون األطفال في الكُتاب رواية الشعر والترسل، وقوانني اللُّغـة العربيـة،        
  .)3(والنحو واحلساب، إلَى جانب القرآن واحلديث

، فيما ينبغي للتمعلِّم من القوة العقلية، واستعداده لقبول ما )4(وراعت إحدى املصادر الفقهية     
أنَّ تعليم الصغر أشد رسوخا، « : يرد عليه، ليكون مفيدا وراسخا في ذهن الصبِي، وسبب ذلك

على حسـب األسـاس   وهو أصل لما بعد، ألنَّ السابق األول للقلوب كاألساس للملكات، و
  .)5(»وأساليبه يكون حال ما ينبنِي عليه 

وينبغي أن يكـون  « : وقد تدارك أبو احلسن القابسي، ما يجب أن يتحلّى به املعلِّم، فقال     
، )6(»املعلِّم مهيبا ال في عنف، وال يكون عبوسا مغضبا، وال مبسوطًا مرفقًا بالصبيان دون لـني  

  .)7(آن واملعرفة الكاملة بأحكامه  وتجويده وكتابتهفضالً عن حفظه القر

                                                 
 .346/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )1(
 .603/ ابن خلدون، املقدمة  )2(
 .346/  2عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )3(
 .62/  1، س.مالغزالي،  )4(
 .602/ ابن خلدون، املقدمة  )5(
أمحـد فـؤاد   : ، تحقيقالرسالة املفصلة ألحوال املعلِّمني وأحكام املعلِّمني واملتعلِّمنيالقابسي أبو احلسن علي بن خلف،  )6(

 .250/  8س، .الونشريسي، م. 295/ ت .األهوانِي، دار املعارف، القاهرة، د
جوامع اإلختصار والتبيان فيما يعرض للمعلِّمـني وآبـاء   ، )م 1511/ هـ 917ت ( ي جمعة محمد بن أبِاملغراوي  )7(

 .24/  1975أمحد جلول البدوي ورابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : ، تحقيق وتعليقالصبيان



119 
 

أمـا إذا  « : ـ حرفة محتقرة  )1(وإن كان التعليم في الكُتاب ـ حسب تعبري أحد الباحثني      
، وقد قلّـل  »كان أحدهم معلِّم الصبيان أو معلِّم كُتاب، فمعنى ذلك عيش مر، وحرفة محتقرة 

  .)2(»أحمق من معلِّم كُتاب « : م الكُتاب، وضربوا املثل في احلمق فقالواالناس من احترام معلِّ
، وباملقابل كان أجر اآلباء أعظم مـن  )3(فإن إجارة األجرة على التعليم اتفق عليها الفقهاء     

لني في ، فضالً عن تخصيص الدولة للرواتب واألجور واملدرسني والعام)4(احلج والرباط واجلهاد
  .املدارس، وعلى تقدمي ما يحتاجه الناسخ من أوراق النسخ واألقالم وغريها

سئلَ شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي، عن قـوم  « : أشار يحي املازونِي إلَى ذلك بقوله     
قتم قبل إن افتر: أخذوا معلِّما يقرئ عندهم في البادية أوالدهم العلم، فاشترط عليهم، فقال لَهم

  .)5(»انقضاء األجل فإني آخذ أُجرتي تامة 
وفي بعض األحيان يقع اخلالف بني املعلِّم وأولياء الصبيان على األجـرة، يقـول يحـي         

سئلَ بعض فقهاء بلدنا عن أناس اتفقوا مع معلِّمٍ ألوالدهم بأربعني شاة، عن سـتة  « : املازونِي
وغاب الباقُون، لَم يعرفوا ولَم يتفاهموا عليهم، ثُم قدم شخص فـالتزم  عشر ولدا، فحضر ثَمانية 

  .)6(»لَهم خمسة من الغنم 
عن مؤدب اتفق مع أقوام لتعليم أوالدهم مدة معلومة بأجرة مسماة، فأقرأهم « : وفي مسألة     

ذلك، فحلف أن ال يتم املُـدة  نصف املُدة، فوقعت بينه وبني بعضهم مشاجرة فسبوه، فَعز عليه 
  .)7(»عندهم، فطلب نصف أجرته، فأبوا أن يخلِّصوه 

  
  
  

                                                 
عبد اهلادي أبو ريده وآخـرون،  : ترجمة ،احلضارة اإلسالمية في القرن الرابع اهلجري، Metez Adam: متز آدم )1(
  .  306/  1ت، .د
 . 248/  1، س.ماجلاحظ،  )2(
 .252/  8س، .م الونشريسي، )3(
 .75/ س .ابن سحنون، م )4(
 .و48ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )5(
 .و49ورقة /  2ن، .م )6(
 .و51ورقة /  2ن، .م )7(
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وإذا قصر الصبية في آداء واجباتهم أو حفظهم القرآن، يتقرر مبدأ العقوبة شريطة أالّ يكون      
ربِهم إذا احتاجوا إليه ال ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ض« : مبالغا فيها، يقول ابن خلدون

  .)2(، وأما على األدب فال تزيد العقوبة عن عشرة أسواط)1(»على ثالثة أسواط شيئًا 
، وأثنـاء  )3(وفي ضبط العملية التعليمية، وضع الكُتاب اإلجازة، فكانت مقررة في األعياد     
  .)5(ملولد النبوي الشريفم، بتلمسان عطلة ا14/ هـ 8: ، وأضيف لَهما في القرن)4(اخلتم
« : أشار يحي املازونِي إلَى عادة أهل القُرى عندما يختم الصبِي القرآن، وأيام املناسـبات      

وسئلَ سيدي أمحد بن عيسى عن املؤدب يقرئ األوالد بأجرة لكنه لَم يشترط احلذّاقات علـى  
  .)6(»اآلباء 
ذه املعلِّم من الزبدة في البادية في فصل الربيـع، يجعلـون   سئلَ أيضا عما يأخ« : وأضاف     

مخضة زبدة عن كل بيوت احللية، على من عنده وعن من ال ولد عنده، ويسمونه مخيس الطّالب 
«)7(.  

وكانت مدة الدراسة التي يقتضيها األطفال في هذه املرحلة محددة بسبع سنوات، وهـي       
كافية لتمكني الطّفل من حفظ القرآن في حالة عدم انقطاعه عن مزاولة الدراسة  )8(حسب الوزان

  . بالكتاب
ويدخل الصبيان مرحلة جديدة مختلفة كل اإلختالف في مناهجها وموادها التعليمية، عن      

  .)9(مرحلة تعليم الكُتاب، فيلقَّن التعليم في املسجد والزاوية واملدرسة
  
  

                                                 
 .605/ ابن خلدون، املقدمة  )1(
 .170/ س .لقابسي، ما )2(
يكون الفطر يوما واحدا، وال بأس بأن يأذن لَهم ثالثة أيام، واألضـحى  : أشار ابن سحنون إلَى إجازة عيد الفطر، فقال )3(

 .97/ س .ابن سحنون، م: أنظر. ثالثة أيام، وال بأس أن يأذن لَهم بِخمسة أيام
   .52ـ  50/ س .املغراوي، م )4(
 .347/  2لي، تلمسان في العهد الزيانِي، عبد العزيز فيال )5(
 . و50ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )6(
 . و49ورقة /  2ن، .م )7(
 .203/  1س، .الوزان، م )8(
 .376/  2برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد احلفصي،  )9(
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وما يميز هذه املرحلة عن سابقتها حرية الطّلبة في اختيار مواد الدراسة واألسـاتذة، مـع        
، يؤكِّد على ذلـك الونشريسـي   )1(التأكيد على تفضيل مادة الفقه عن غريها من املواد األخرى

ـ  )2(»من ال يعرف الفقه ال يعرف غريه « : بقوله هم ، وعادة ما كان األساتذة ينصـحون طالّب
  .)3(باإلبتعاد عن دراسة بعض العلوم املشبوهة كالفلسفة واملنطق وغريه

كما كان للتوجه املذهبِي والسياسي للدولة دور في تحديد مضمون الربامج اخلاصة، فقـد       
  .)4(تدخل األمراء الزيانيون أحيانا لمنع تدريس بعض العلوم التي تخالف املذهب املالكي

ـ باحلوار، وإعادة الدرس بغـري    )5(طريقة إلقاء الدروس ـ حسب بعض املصادر  وكانت     
عما أورد بعض الفضـالء علـى   « : صيغته، يؤكِّد على ذلك يحي املازونِي في إحدى مسائله

﴿ سنِسمه علَى اخلُرطُوم ﴾، : ، في قوله تعالَى: ( ... )مدرس في مجلس تدريسه، قال املدرس
لو كان األمر كذلك : األنف، وخص بالسمة ألنه أشرف أعضاء الوجه، فقال املعترض: طوماخلر

للزم إذا سجد عليه دون اجلبهة أجازه، وليس األمر كذلك، فسلّم املدرس اإليراد ورواه الزمـا،  
  .)6(»فهل هذا اإليراد الزم أم ال؟ 

 في مجلس الدرس قرأنا عليه قـول ابـن   أنه وقع لشيخنا رحمه اهللا« : وفي مسألة أخرى     
لم : ينبغي هنا أن يسأل سؤالني، أن يقال: قال. وقال في الظُّهر والعصر إلَى اإلصفرار: احلاجب

تجوز بالظُّهر إلَى وقت الضرورة، وجعل املكلَّف يعيدها إلَى اإلصفرار، ولَم يجعل ذلـك فـي   
يمكن أن يجاب عنـها  : فأجابه بعض طلبته... الثّانِي  العصر بل اقتصر فيه على وقت اإلختيار

: قلنـا ... اإلعادة في هذا الوقت إنما هي على جهة االستحباب : بِجواب واحد، وهو أن يقال
  .)7(»مسلّم لكن يتأكَّد بعد اإلصفرار فاستحسنه الشيخ 

                                                 
فهرست شيوخ القاضـي  : الغنية، )م 1149/ هـ 544ت ( عياض القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبِي  )1(

 . 72ـ  65/  1982ماهر زهري جرار، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : ، تحقيقعياض
  .  252/  8س، .الونشريسي، م )2(
 .576/ ابن خلدون، املقدمة  )3(
 .345ـ  344/  1عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزيانِي،  )4(

 .133/ س .الرصاع، م )5(
   .407/ أنظر  )6(
  . 266/ أنظر  )7(
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ا في املدارس واملساجد التلمسانية، إلَى أنَّ املواد املدروسة عملي )1(املتخصصة األبحاث لتشري     
قليلة موزعة بني العلوم الدينية والعقلية والطّبيعية، كما أشادت بتأثر املسجد بنظام املدرسة فـي  

  .    )2(التعليم، بإحداث كراسي للمواد العلمية والوعظية للطالّب وعامة الناس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 349/  2عبد العزيز فياليل، تلمسان في العهد الزيانِي،  )1(
 . 349/  2ن، .م )2(
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مدينة مازونة : المطلب الخامس

  الجذور والمعطيات اإلقتصادية
  

   مية اجلغرافيةالتمدين واأله :الفرع األول
   املدينة واملَجاالت اإلقتصادية :الفرع الثّاني

  
  



124 
 

  ية الجغرافيةالتّمدين واألهم: المطلب األول
  

أنّ  )1(تضاربت املصادر التارخيية واجلغرافية في ضبط تسمية املدينة، فورد في دليل احلـريان      
  .» Mazun« مازونة هي إسم لرئيس قبيلة ماسون 

« ، أو » Maznaمزنة ـ  «  فإن إسم املدينة مشتق من كلمة )2(وحسب إحدى األبحاث     
  .» Zounaزونا ـ « ، أو » Màtàماطا ـ « أو  ،» Mouzounaموزونة ـ 

إلَى العهد الرومانِي، بدليل العثور على  )3(ويرجع تاريخ تأسيس املدينة حسب أحد الرحالة     
  .أثار وقطع نقدية رومانية باملنطقة

وهي مدينة أزلية بناها الرومان، حسب قـول  « : وهو ما يؤكِّده ليون األفريقي حيث يقول     
ويشاهد بقرب املدينة أماكن خربة مما كـان  ... بعضهم على بعد نحو أربعني ميالً من البحر، 

بناه الرومان، ال تحمل أي اسم معروف لدينا، لكن مما يدلُّ على أصلها الرومانِي العدد الـوافر  
  .)4(»الرخام، ولَم يذكرها قطٌّ مؤرخونا األفارقة  من الكتابات املنقوشة على قطع

ـ نفى وجود البقايا األثريـة    )5(ـ حسب أحد الباحثني  florenchieولو أنّ فلورنشي      
الرومانية بني شلف وتنس، وأنَّ املدينة مصورة على مجموعة من اخلطوط املنصبة فـي دفعـات   

  . منه إلَى تنس، ثُم إلَى األصناموطرقات أثناء السري إلَى شلف، و
: أنَّ املدينة قد أسسها أمري بنِي راشد عام ستني ومائة )6(بينما أفاد صاحب الترجمانة الكُربى     
أنها أسست من طرف أبو منديل عبـد الـرمحن    )7(م، بينما أفاد ابن خلدون776/ هـ 160

                                                 
املهـدي البوعبـدلِّي،   : ، تقدمي وتعليقدليل احلريان وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانالزيانِي محمد بن يوسف،  )1(

 .55/  2007املطبعية ـ وحدة الرغاية ـ، اجلزائر،  املؤسسة الوطنية للفنون
: Une petite ville une longue histoire, Socètè Nationale MazounaMoulay BELHAMISSI,  

d'Edition et de diffusion, Alger, 1981 / 13.                                                                      )2(  

, Paris, 1967 / 254.                        Description général de AfricaOL CARVJAL, MARM )3(    
   .36/  2س، .الوزان، م )4(

 Moulay BELHAMISSI , P: 28.                                                                                        )5(  
 . 48/  1967م، .الفياليل عبد الكرمي، د: ، تحقيقالترجمانة الكربىالقاسم، الزياين أبو  )6(
 .88ـ  87/  7ابن خلدون، العرب،  )7(
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أنَّ املدينة كانـت موجـودة قبـل     )1(دريسيم، وذكر اإل12/ هـ 6: زعيم مغراوة في القرن
  . اإلسالم بِحوالي بضعة قرون

ثُم سافرت أو صومي لمازونة مدينة مغـراوة  « : يؤكِّد على ذلك أبو راس الناصري بقوله     
  .)2(»بناها منديل عبد الرمحن منهم أوائل القرن السادس 

بليدة مجموعة مقطوعة من بعض جهاتها بِحرف « : مدينة مازونة بأنها )3(تصف الرحلةو     
، وهو مـا  »واد منقطع شبه قلعة، ولكنها واهية حسنا ومعنى، وليس بِها ما يتعرض لذكره البتة 

  .)4(ورد في إحدى املصادر
يقدر عدد سكانِها  )5(وهو وصف يفتقر إلَى التفاصيل الدقيقة، فنجد هاينريش فون مالتسان     

  .لفني وثالثة آالف، ويؤكِّد بأنها على درجة عالية من العمرانبني األ
، حي أوالد سايح في الشمال تقطنـه بعـض   )6(وعن أحياء املدينة تذكر إحدى الدراسات     

العناصر العربية، وحي بوماتا في الشرق، وحي تايساري في اجلنوب يسكنه أصحاب احلـرف  
  . رب وهو احلي القدميوالتجار، وحي القصبة في الغ

  
  
  
  
    

       

                                                 
 .72/ س .اإلدريسي، م )1(
محمد بن عبد الكرمي اجلزائـري،  : ، تحقيقفتح اإلله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمتهأبو راس محمد الناصري،  )2(

20/  1990سة الوطنية للكتاب، اجلزائر، املؤس. 
 . 28/  1968محمد الفاسي، جامعة محمد اخلامس، الرباط، : ، تحقيقالرحلة املغربية، ري أبو عبد اهللا محمدالعبد )3(
)4( 3، 1937، املطبعة اجلديدة، فاس، 1: ، طاإلعالم بِمن حلّ مراكش وأغمات من األعالماكشي عباس بن إبراهيم، املر 

 /237 . 
أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع،   : ، ترجمةثالث سنوات في شمال إفريقياهاينريش فون مالتسان،  )5(

 .231/  1، 1976اجلزائر، 
Moulay Bel Hamissi, P: 19.                                                                                    )6(   
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  المدينة والمجاالت اإلقتصادية: المطلب الثّاني
  

ال نملك أية معطيات مصدرية للقيام بدراسة كمية إلبراز مجال مازونة اإلقتصادي، ومـع       
ذلك فإن بعض املصادر والدراسات، قد أفادت بإشارات متفرقة حول مسايرة اإلنتاج الفالحـي  

  .بِمازونة لنشاطها التجاري
، وعلـى  )2(إلَى البحر )1(تمتعت مدينة مازونة بِموقع استراتيجي هام في قلب جبال الظّهرة     

   .)3(»عليه قرى عامرة يفيض كما يفيض نيل مصر « : قرى واد شلف
 مدينة بني أجبل وهي أسفل خندق، ولَهـا أنهـار ومـزارع،   «  :وصفها اإلدريسي بقوله     

«  :، وتعرض لَها صاحب االستبصار، فقال عنـها )4(»وبساتني وأسواق عامرة ومساكن مونِقة 
  .)5(»مازونة لَها أنهار ومزارع وبساتني 

: توفَّرت املدينة على ثروة مائية هامة متكونة من أودية وعيون، إذ تذكر إحدى الدراسـات      
، إضـافة إلَـى ميـاه وادي    )9(، وعني قـدور )8(، وعني تامدة)7(، وعني الذّهب)6(عني تنسري

  .  )11(، واعتمد اإلنتاج الفالحي على الزراعة والرعي بالدرجة األولَى)10(الشلف

                                                 
Moulay Bel Hamissi, op, cit, P: 13.                                                                                   )1(

  
, Alger, Les états de l'occident Musulman aux XIII, XIV et XV sièclesATALLAH DHINA, 

1984, p: 91.                                                                                                         
)2(

  
)3(

وصف إفريقيا الشمالية مأخوذ ، )م 897/ هـ 284ت ( اليعقوبِي أمحد بن أبِي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  
 .72/  1960هنري بريس، اجلزائر، : ، نشرمن كتاب البلدان

 .172/ س .اإلدريسي، م )4(
   . 172/ س .اإلدريسي، م. 134/ س .مؤلِّف مجهول، م )5(
م، 8: لتر في الثّانية، به حوضان مخزنان، ويتسع على طـول  12إلَى  10: مصدر مائي يحمل إسم بربري يعطي من )6(

، مكتبة 1: ، طعاصمة الظّهرةمازونة جنان الطاهر، : أنظر. م، وقد تم تجديدها في الفترة اإلسالمية3م، بعمق 4: وعرض
  .   30/  2005الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

لترات في الثّانية، وكانت مصدرا هاما في سقي البساتني وتزويد السـكّان   10: تقع شمال غرب مازونة، كان يعطي )7(
 .    31ـ  30/  س.جنان الطاهر، م: أنظر. باملاء عن طريق السواقي واألودية الصغرية

 .31/ س .جنان الطاهر، م: أنظر. تبين حسب بعض اآلثار املنقوشة أنها موجودة منذ عهد الرومان )8(
 .  31/ س .جنان الطاهر، م: أنظر. تقع في املدينة وتصب خفي وادي الشلف )9(
 .171/ س .مؤلِّف مجهول، م. 343س، .احلمريي، م .69/ س .البكري، م )10(

Moulay Bel Hamissi, P: 39.                                                                                  
 
)11(
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إشارة إلَى وجود قمح الظّهرة، وإنتاج املنطقة للزيت، لتضيف إحدى  )1(وفي إحدى األحباث     
  .   )3(زراعة الكروم، ومعظمها على نهر الشلف )2(املصادر

، فكان صنع )4(وارتكز النشاط  الصناعي ـ احلرفي على صناعة األدوات اجللدية واألقمشة      
  .)5(شبابيك الصيد من طرف النساء

واقتصرت احلركة التجارية للمدينة على حركة األسواق اليومية واألسبوعية، ونشاط التجار،      
  .)6(فكانت العالقات مع مدينتي تلمسان وفاس

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
Moulay Bel Hamissi, P: 28 – 51. )1(

  
، منشورات دار مكتبة كتاب صورة األرض، )م 978/ هـ 368ت حوايل ( ابن حوقل أبو القاسم بن حوقل النصيبِي  )2(

 .86/ ت .ة، بريوت، داحليا
 . 83ـ  80/ س .اإلدريسي، م )3(
)4(

    .33/ س .جنان الطاهر، م 
Moulay Bel Hamissi, op, cit, P: 39.  )5(  

op, cit, P: 34.  )6(  
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  ـ إستعداده الفطري وحرصه على طلب العلم  3

  أخالقه  :ثانيا
  

  مكانته العلمية وآثاره: الفرع الرابع
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  التّعريف بيحي المازوني وترجمته: المطلب األول
  ه وإسم شُهرتهإسمه وكُنيته ونسبتُ: الفرع األول

الًأو :ه إسم  
  

عيسى بن يحـي املغيلـي املـازونِي، إالَّ أنَّ صـاحب      نبن أبِي عمران موسى ب )1(يحي     
  .، على ذكر إمسه وكُنية أبيه)3(واقتصر آخرون, ، ذكر أن إسم والده إدريس املازونِي)2(البستان

   
  كُنيته ونسبته وإسم شُهرته: ثانيا

  
   .باملازونِي: )6(املغيلي، وعرٍف واشتهر: )5(أبو زكرياء، ونِسبته: )4(كُنيته     

    
  
  
  

                                                 
، )م 1508/  914ت ( أبِي العباس أمحد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي : أنظر ترجمته في )1(

عبد الرمحن بن حمود بن عبـد الـرمحن   : ، تحقيقج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالّئق بآداب املوثِّق وأحكام الوثائقاملنه
احلضيكي . 73/  1، 2005، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، اإلمارات العربية املتحدة، 1: األطرم، ط

، 2006، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 1: ، ططبقات احلُضيكي، )م 1775/ هـ 1189ت ( محمد بن أمحد 
س، .اجليالنِي، م. 281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 637/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 42/ س .ابن مريم، م. 612/  1
. 265/ س .خلـوف م م. 437/ س.شـاوش، م . 175/  8س، .الزركلي، م. 189/ س .احلفناوي، م. 277/  2

 . 204/ س .نويهض، م
  .42/ س.ابن مريم، م )2(
     .281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 637/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج  )3(

- Jacques Berque, EN LISANT LES NAWAZIL MAZOUNA / 31.   
  .204/ س .نويهض، م. 437/ س .شاوش، م )4(
 .204/ س .نويهض، م. 437/ س .شاوش، م )5(
/  1س ، .احلفناوي، م. 281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  . 637/ ي، نيل اإلبتهاج التنبكت. 42/ س .ابن مريم، م )6(

 .204/ س .نويهض، م. 437/ س .شاوش، م. 612/ س .احلضيكي، م. 189
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  أسرته وقبيلته: الفرع الثّاني
  أسرته: أوالً
  

لَم تسعفنا كتب التاريخ والتراجم، بأخبار عن أصول الشيخ أبوزكرياء يحي بن موسى بن      
يتعلَّق بظروف استقرارها،  اعيسى بن يحي املغيلي املازونِي، فتبدوا أخبارها غامضة، خاصة فيم

  .وعمود نسبِها
بوعمران موسـى بـن   ، الدليل على أنّ والده أ)1(ونحن نستشف من بعض كتب التراجم      

  .عيسى بن يحي املغيلي املازونِي، كان قاضيا لبلدة مازونة وفقيهِها
حوادث زمانه، كفقيه وقاضي، أرخ ل )3(، ما يتمم هويته)2(فإننا نجد في إحدى الدراسات     

 هضاة عصـر وأبرز مدى انعكاسات األوضاع السياسية على اجلوانب العلمية واإلدارية، واصفًا قُ
: عند حديثه عن العلم وفوائده، باجلهل التام للقواعد الفقهية، خصوصا قضاة البادية، حيث يقول

  .)4(»فَسامها كلُّ مفلسٍ وتسلَّطوا بذوي املناصب السلطانية لغلبة السلطان « 
ملازونِي، من أسرة علم وفقه، ، نحو التصريح بأنَّ أبو عمران موسى املغيلي ا)5(تتجه الدراسة     

درس في قريته، وتولَّى خطَّة القضاء التي توارثتها أسرته أباً عن جد، فوالده عيسى كان قاضـيا  
  . بِها، كما تولَّى هو كذلك ذات اخلطَّة بِها، وتولَّى ابنه الذي كُني به أبو يحي، بِها القضاء

، تجسيد رؤية الدراسة السابقة، وفق منهجية متبعة في )6(حاولت إحدى القراءات التارخيية     
البحث والتحليل، ركَّزت على استقراء مصنف الدرر، قصـد اسـتدرار مخزونـه التـارخيي     

  .واألنثْروبولوجي على السواء
  

                                                 
/ س .مخلوف، م. 584/  2س ، .فناوي، ماحل. 250/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 605/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج  )1(

 . 197/ س .نويهض، م. 265
  .149ـ  148/ س .مجانِي بوبة، م )2(
 .148/ س .مجانِي بوبة، م: أنظر. م1430ـ  1429/ هـ 833: حددت تاريخ وفاته، سنة )3(
 .148/ ن .م )4(
 .149/ م،ن  )5(
 .وما بعدها 116/ س .بلغيث، م )6(
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ن أصول الشيخ إالَّ أنها لَم تتمكَّن من تجاوز املوروث الثّقافي، الذي من مادته ما يكشف ع     
ـ فضالً عـن  )1(رائقيحي املغيلي املازونِي، ذلك أنها لَم تعتمد في قراءتها، وتفسريها على ـ ال 

وصولها إلَى أبعاد نظرية تقدم لنا احلقل النموذجي لمعاينة بعض العناصر الدالة على تحديد آراء 
تاريخ املغرب األوسط، خالل فترة ما بعـد   بعض النخب الفقهية، ومواقفها في تلك الفترة من

  .م15/ هـ 9: القرن
يتيمة ألصول الشيخ يحي املغيلـي  ، أفردت صفحة )2(وعلى املستوى الدميغرافي، ثَمة دراسة     

أبو عمران موسى بن عيسى بن يحي املغيلي املـازونِي، املتـوفِّي   « : املازونِي، واكتفت بالقول
ي القرن التوفقيه  عشر امليالدي، كان قاضي بِمازونةاخلامس / اسع اهلجري حوال«.  

الواردة على يحي املازونِي، ما يفيد عن بعض أفراد أسرته  )3(ويستخلص من إحدى النوازل     
، )4(من إخوة وأخوات وبنات، ومكانة ألسرته بني أوساط املُجتمع، لتكشف إحدى التقـاريض 

  .صيل ذلكعن أحواله الشخصية دون تف
  
  
  
  

                                                 
)1( حي املغيلي املازونِي، واملوسوم بعنوانتأليف فـي  « : ي الوثائق،ملؤلفه أبو عمران موسى بن عيسى بن يائق فاملُهذّب الر

سطرا، وكـل   11: ورقة، كل ورقة تحتوي على 234: ، في مجلَّد، يقع في»تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق 
وانتهى . 233: ، كُتب بِخط مغربِي، وعدد فصوله27/  21: مسطرةكلمة، من احلجم العادي، بِ 16: سطر به حوالي

، عالَج فيه موسى املازونِي، عـدة قضـايا إجتماعيـة    1832/  1228شهر ذي القعدة سنة : الفراغ من نسخه بتاريخ
 .150/ س .مجانِي بوبة، م: أنظر. وإقتصادية

 .48/ س .جنان الطاهر، م )2(
ياسيدي أعرفك أنّ خاطبـا  : كتبت للحفيد، احلاج سيدي أيب عبد اهللا، حممد العقباين، كتابا نصه« : قال يحي املازونِي )3(

ما أحوجك لهذا وأنت لك زوجة باجلزائر، ولَها دار تسكنها معها، واجلزائر خري : خطب إلَي إبنة أخي وهي ثيب، فقلت له
بنت أخي ما تتزوجك على أن تكون معهـا  : ، فقلت لهأنا قصدت قُربكم، والدخول في زمرتكم: لك من مازونة، فقال

ـ  : فقال له الولي... ضرة، وأنت متزوج بابنة فالن في اجلزائر،  أنّ بناتنـا ال   تفإذا لَم تقبل نصيحتي، فحالُنا كمـا علم
ـ  زوج مـن  يشاركهن غريهن من النساء في عصمة الزوج، وقد كنت أنت تزوجت عمتها بالتحرمي، وكذلك غريك ممن ت

 .و281ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »بناتنا، وهذا صعب عليه 
 )النسخة و (  .و355ورقة / ن .م )4(
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  قبيلتُه  : ثانيا
  

بطن مـن  : ، ومغيلة)1(ينتسب يحي املازونِي إلَى قبيلة مغيلة البترية، إحدى بطون قبيلة زناتة     
جوفجين بِجبل س3(، ومواطنها بِمواطن مغراوة)2(بطون بنِي فاتن، الذين كانوا مستقر(.  

، حتى ضواحي مازونة، وكان )4(صب نهر الشلفوقد استقرت قبيلة مغيلة بالتحديد من م     
  .)5(موقفها غري مستقر بني تأييد أصحاب تلمسان ومناوأتهم

  
                                                 

، ويـذكرها ابـن   »وطن زناتة « : قبيلة مغربية تتكون من بطون عديدة، أغلبيتها باملغرب األوسط، حىت سمي بامسهم )1(
وشعارهم بني الرببر اللغة التي يتراطنون بِها، وهي مشتهرة « : يقول ابن خلدون خلدون بشعوب زناتة، لكثرا وللهجتها،

، تقطن من وادي ملوية غربا، إلَى ووادي شلف والزاب شرقًا، ومن ساحل شرشال ووهران »بنوعها عن سائر رطانة الرببر 
جراوة، بنِي يفرن، مغراوة، : ، األول يتكون منشماال، إلَى إقليم تيهرت جنوبا، وقد قسمها ابن خلدون إلَى فرعني أساسيني

بنِي واسني، وهي التي عرفت فيما بعد ببنِي عبد الواد، وبنِي مرين، وبنِي توجني، : بنِي يلومي، مانو، أما الثّانِي فيتكون من
( زم أبو محمد علي بن أمحد بن سعيد ابن ح: أنظر. الثّانِي والثالث عشر امليالديني/ األول والسابع اهلجريني : بني القرنيني

/  1998نخبة من العلماء، دار الكتب العلمية، بـريوت،  : ، إشرافجمهرة أنساب العرب، )م 1063/ هـ 456ت 
، البيان املغرب في أخبار األندلس واملغرب، )م 13/ هـ 7: ت اية ق( ابن عذارى املراكشي أبو عبد اهللا محمد . 95

األصطخري أبو إبراهيم إسحاق بـن  . 200/  1، دار الثقافة، بريوت، 2: كوالن وليفي بروفنسال، ط: عةتحقيق ومراج
ابـن فضـل اهللا   . 36/  1961محمد جابر عبد العال احلينِي، دار القلم، القـاهرة،  : ، تحقيقاملسالك واملمالكمحمد، 

السياسـة  مرمول محمد الصالح، . 257/  3س، .ماإلدريسي، . 203/  6ابن خلدون، العرب، . 186/ س .العمري، م
لقبال . 162ـ   156/  1983، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الداخلية للخالفة الفاطمية في بالد املغرب اإلسالمي

ة الوطنية ، الشرك1: ، ط)م 11/ هـ 5( دور كتامة في تاريخ اخلالفة الفاطمية منذ تأسيسها إلَى منتصف القرن موسى، 
 . 256/  2س، .اجليالنِي، م. 59/  1979للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

، مطبعة األزهار الرياضية في أئمة وملوك األباضيةالبارونِي، . يعرف اليوم بسوفكيك، جنوب تيهرت حيث موطن ملّاية )2(
  .4ـ  3/ ت .األزهار البارونية، مصر،د

ألقصى وحوض الشلف، ويمتد موطنها من تلمسان غربا، إلَى الشلف شرقًا، ظهرت تتمركز بالسهول الغربية للمغرب ا )3(
ابن . 50/  7ابن خلدون، العرب، : أنظر. م10/ هـ 4: منها إمارة بنِي خزر، ثُم إمارة زيري بن عطية وأوالده في القرن

 .256/  2س، .اجليالنِي، م. 200/  1س، .عذارى، م
وإليها ينسب هذا النهر،  ب مليانة، عليه مدينة قدمية أزلية فيها آثار أولية، كانت تسمى شلف،نهر باملغرب مشهور بقر )4(

عليه قرى وعمارة، يفيض كما يفيض نيل مصر، كما تقوم عليـه  « : جاء في وصف اليعقوبِي عن قرى وادي الشلف قوله
ابن حوقـل،  : . أنظر. »ومعظمها على نهر شلف  عدة مدن أهمها، شلف، ومدينة بنِي واريزن، حيث لَهم كروم كثرية،

 . 203/  6ابن خلدون، العرب، . 69/ س .احلمريي، م. 171/ س .مؤلِّف مجهول، م. 89/ س .م
  . 148ـ  120/  6ابن خلدون، العرب،  )5(
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  نشأته العلمية وأخالقه: الفرع الثّالث
  عوامل نبوغه وسعيه في طلب العلم: أوالً
  

التي أدت إلَى اسـتقرار  ، القيام بتحديد تقريبِي للظُّروف العامة )1(حاولت الدراسة املُهذَّبية      
يحي املازونِي، وهو استقرار يشكِّل مرحلة متميزة في مسار نبوغه، وسعيه في طلب العلم،  ةأسر

  .وإن كان الكثري من أخبار ذلك مجهوالً، إلَى حني توفُّر الوثائق واملستندات املرتبطة باألسرة
ية، على أنَّ املُترجم حصل، ووظَّف تحصيله العلمي، فَثَمة مؤشرات مقتضبة لَها داللتها القو     

  .في ظروف وعوامل مناسبة ساهمت في التخريج، والقيام بأدوار معينة
  
  : ـ البيئة العلمية والثّقافية 1
  

ـ   1388/ هــ  910ـ   791: رغم كل ما اعترى العصر الزيانِي، خـالل الفتـرة       
ة واإلجتماعية واإلقتصادية، فقد شهد نهضة علمية، وثقافية م، من اإلضطرابات السياسي1504
  .)2(معتربة
وقد مكَّنت تلك الظُّروف الشيخ يحي املازونِي من التحصيل، خاصة مع ازدهار الدولة في      

ـ   1412/ هــ  827ـ   814( أبِي مالك عبد الواحد بن أبِي حمو : واليتي السلطانيني
  .)4()م 1462ـ  1431/ هـ 866ـ  834( بِي العباس أمحد العاقل ، وأ)3()م 1424

  
  
  
  
  

                                                 
 .149ـ  148/ س .مجانِي بوبة، م )1(
  . 17ـ  16ـ  15ـ  14ـ  13ـ  12ـ  11ـ  10ـ  9ـ  8ـ  7ـ  6ـ  5ـ  4ـ  3/ أنظر  )2(
 .11/ أنظر  )3(
 .14/ أنظر  )4(
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  :ـ البلدة التي عاش فيها 2
  

م، بِحسب وثائقه في تحديد حاضرة مازونـة بالـذَّات،   15/ هـ 9: تتضح أهمية القرن     
  .وتأسيسها الفقهي، وكيف عكست نوازل العصر حالة املغرب األوسط

أكرب املراكز احلضارية الزيانية، إحتضنت هيئة علمية ذات مستوى عالٍ،  فمدينة مازونة من     
  .)1(، كالكتاتيب واملساجد واملدارس والزواياةومؤسسات علمية متنوع

، بأنها مدينة متحضرة جدا في القدمي، وفيها جامع وبعض مساجد أخرى، )2(يصفها الوزان     
جده عند أحد الرحبأن مازونة منذ القـدمي بلـد   « : ، حيث يذكر)3(الة األملانونفس الوصف ن

العلوم اإلسالمية، ولربما أخربنا أنَّ الطّالب الذي قرأ الكتب في مازونة، يتمتع بِمكانة ال يتطرق 
  .»إليه الشك في أي مكان حلَّ به 

تفاصيل، حيث يذكر لتا وإن كان هذا الوصف األخري ـ على أهميته ـ يفتقر إلَى بعض ال       
، فإنَّ مواصفاته التقنية واملعمارية، قد أفادت بأنَّ املسجد كانت )4(أنَّ زاويتها نالت شهرة كبرية
  .)5(بصحنه مدرسة قرآنية عامرة

م، فإننا نجد 15/ هـ 9: وإذا ما وقفنا على كثافة املنشآت العمرانية من مدن، خالل القرن     
، يعتربها من بني أهم الدالئل التي يتغذَّى منها املُجتمع روحيا وعقليا، ومـن  )6(الباحث سعد اهللا

                                                 
يظهر لنا عهد « ): م 1411ـ   1401/ هـ 813ـ   804( قال بروسالر في شأن أبِي عبد اهللا محمد بن خولة  )1(

، واملطـامع  هذا السلطان طويالً جدا، إذا اعتربنا أنه قام على العرش عشرة سنني، وسط القالئـل والشـقاق والدسـائس   
الشخصية، واخليانات واملقاتالت، وكانت فترة قصرية من اهلدوء والسلم، قد كفت إلحياء جذوة اإلقبال على العلم، وبثّ 
روح النشاط في اآلداب، وبذل املساعدة للعلماء، فأقبل الناس على املكاتب العمومية، واملدارس بعد أن هجروها، وتعاطى 

واب الوظائف ذات الشرف واإلثراء، أناس ذو مقدرة وكفاءة، وتعلم القوم أيضا العلـوم األخـرى   تدريس الفقه، فاتح أب
النافعة، كالنحو، واخلطابة واألدب واحلساب والتاريخ، وهكذا تهيأ النشُء الذي اشتهر به القرن التاسع اهلجري، والذي كان 

 .234ـ  233/ س .الكعاك، م: أنظر. »نوسي والتنسي من علمائه، أمثال ابن مرزوق واألسدوسي، والعقبانِي والس
 .36/  1س، .الوزان، م )2(
 .234/  1س، .هاينريش فون مالستيان، م )3(
 .234/  1، ن.م )4(
 .ن.ص/ ن .م )5(
 .45ـ  44/ س .أبو القاسم سعد اهللا، م )6(
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تلمسان وقسنطينة وبِجاية ومازونة واجلزائر، وعنابة وبسكرة، وفي كل مدينة مـن  : هذه املدن
  .هذه املدن عائالت وجيهة عالمة، اشتهرت بالعلم والتأليف والدرس، أو الزهد والتصوف

  
  :ـ إستعداده الفطري وحرصه على طلب العلم 3
  

التي أطلقت عليه، وفـي ثنايـا    )2(التي ارتقى إليها، واألوصاف )1(يستشف ذلك من الرتبة     
، من أجل البحث واملطالعة، وتحمله لبعض العلوم والكُتـب  )3(مصنفه ما يكشف عن مراسالته

  .)4(عن شيوخه
  

  أخالقُه: ثانيا
  

املُعول على ما جاء في أخالقه، ما ذُكر في مصنفه عن بعض شيوخه، ذلـك أنَّ مصـادر        
  .)5(»ذو اخلالل السنية « : ترجمته سكتت عن ذلك، باستثناء ما جاء في املعيار، من أنه

                                                 
. 37/ التنبكتي، نيـل اإلبتـهاج   . 42/ س .ابن مريم، م: أنظر. ذكرت بعض مصادر ترجمته، أنه تولَّى قضاء بلدته )1(

  .  204/ س .نويهض، م. 175/  8س، .الزركلي، م. 265/ س .مخلوف، م. 281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، 
ي، نيل التنبكت. 42/ س .ابن مريم، م: إلَخ، انظر...جيد، البحر الزخار، اجلامع، الشامل، احلافل،م، املَالفقيه، العال: مثل )2(

نويهض، . 175/  8س، .الزركلي، م. 265/ س .مخلوف، م. 281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 637/ اإلبتهاج 
 .  204/ س .م
. »أما إنا نسر عند رؤية خطابِهمـا  « : قال شيخه أبو الفضل قاسم بن سعيد العقبانِي في جواب عن سؤال وجهه إليه )3(

  . و342/  1، م،س، يحي املازونِي: أنظر
ولقد حركت أحباثكم منا «  : وقال شيخه أبو الفضل محمد ابن مرزوق في معرض سؤال عن جواب طويل وجهه إليه     

  .و405ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م: أنظر. »قرائح جامدة، وأيقظت من سكرة النوم والكسل همما راقدة 
واحلديث والتصوف عن والده، ومختصر ابن احلاجب والشروح عليه، والفرائض وبعض  كأخذه الفقه وأحكام القضاء )4(

 . 198ـ  197 /أنظر . مسائل أصول الدين ومجالس أخرى متنوعة، عن شيوخه باملُجالسة
  .445/ أنظر  )5(
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كـم  أما ما جاء في مصنفه، فقد وصفه شيخه أبو الفضل قاسم بن سعيد العقبانِي، فـي ح      
: عليه، وعلى قاضي وانشرِيس، من طرف بعض األعراب وشرار الطَّلبة، ما نصه  تقضية انتفض

، وال يسمع إالَّ الثّنـاء  )… ( ، قاضيان عالمان دينان )… ( ويرمي أهل اهللا، وأولياء اهللا، « 
  .)1(»على ديِنهما، وعلمهما، جزاهما اهللا خريا 

تياطه لدينه، ما جاء في إحدى نوازله حني تولَّى قضاء مدينة تنس ، وال أدل على ورعه واح     
نريد اجلواب الشـافي  : وسألت شيخنا وسيدنا أبِى الفضل العقبانِي، وقلت له يا سيدي« : قوله

  .)2(»في مسألتي، وذلك أني لَما تولَّيت قضاء تنس، وجدت مرتب قاضيها يؤخذ من الباب 
ـ « : وا مخايل التواضع في شخصية يحي املازنِي، في طريقة تأليفه، قولهوتبد      جاسر ولَم أت

على تنفيذ حكم في قضية فيها احتمال وحدي، حتى أكون على بصرية من ذلك، كي ال أُهلك 
وصنت جميع ذلك في كراريس عديدة، على « : وقوله في اختصار مقدمته. )3(»مع كل هالك 

  .)4(»ترتيب خوف الضياع غري 
ومن أثر أخالقه اإلعتراف بالفضل لشيوخه وأقْرانه، حيث جاء في إحدى نوازله ما كتبـه       

أعرف لكم أني أردت أن أعرض عليكم ما يعرض لي للنظر في « : للحفيد محمد العقبانِي، قوله
اإلسالم، أمتع اهللا  خونا فيه مع موالنا شيذلك، بنظركم السديد، وتجيبونا برأيكم الرشيد، وتأخذ

  .)5(»اجلميع ببقائه، وما أبررته آراؤكم املباركة، تكتبونا لنا لعلّ اهللا ينفعنا بكم، وعلى يدكم 
ومن  مظاهر حرية الرأي في كتاباته ما يبديه من النقد واإلعتراض فـي تطبيقـه أحكـام         

أعرف سيدي أنَّ أناسا من مرابطي « : سم العقباين، جاء فيهالقضاء، ما جاء في سؤاله لشيخه قا
وطننا، وأهل علم ودين مشهورون بذلك، ومحترمون ألجله، خلفًا عن سلف، عمد أحدهم إلَى 
تزويج ابنته البِكر التي في واليته من شيخ بنِي تيغرين، وحال بنو تيغرين ال يخفى سيدي علمهم 

ن حال امللوك، لَهم سلطان واستطالة، واقتدار واحتكام في الرعيـة،  بقرب حالهم في وطنهم م
وبسط يد بالعدى والظُّلم، وحال هذا الشيخ الذي تزوج هذه املرأة معروف ومشهور بِما اشتهر 

                                                 
 .و 342ورقة /  1س، .يحي املازونِي، م )1(
 . و 49ورقة /  2، ن.م )2(
 . 224/ أنظر  )3(
 . 226/ أنظر  )4(
  .و118ورقة /  2س، .يحي املازونِي، م )5(
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به أسالفه مما ذكرنا، بل يزيد عليهم بأضعاف، يأخذ أموال الناس بغري حق، ويقتل النفس بغري 
ثري الفنت في الوطن، ويتسبب في قتال الناس بعضهم مع بعض، حتى تسـفَك  سبب شرعي، وي

بسببه دماء، وتنهب أموال، ثُم إنَّ أخا املرأة قدم من غيبته، فوجد أباه زوج أخته من هذا الشيخ، 
…  (هذا ال يليق بِمنصبنا، نحن أهل زاوية وعلم وخري ودين، : فأنكر ذلك أشد اإلنكار، وقال

، وطلب منِي فسخ ما عقده أخته، معتالً بِما قيل في فسخ نكاح الفاسق باجلوارح، وما حكاه )
ابن يشري في ذلك، فتوقَّفت يا سيدي في ذلك، حتى أسـتطلع رأيكـم املبـارك، وتجِيبـونِي     

  . )1(»بِمختارِكم في املسألة ألتخذه عمدة 
  

  مكانته العلمية وآثاره: الفرع الرابع
  مكانته العلمية وشهادة العلماء له: أوالً
  

وظَّف يحي، املازونِي مكانته العلمية والدينية في تعامله مع املُحيط القبلي، ومـن خـالل        
  .استقرار مصنفه، وما كتبه عنه مترجِموه، يمكن تلمس بعض املالمح التي تؤكِّد مكانة الشيخ

لي مما يقع « : جلوسه للتدريس واإلقراء، حيث جاء فيها قوله كشفت مقدمة مصنفه، عن     
مع األصحاب في املذاكرات، أو في مجلس اإلقراء، من إشكال في كالم ابـن احلاجـب، أو   

  .، من أنه كان يقرئ ويفيد، ويبدي ويعيد)3(، وهو ما تؤكِّده إحدى التقاريض)2(»شراحه 
ـ  عة اطِّالعه على كتب العأما املتن، فقد أثبت س    ميهم    لمـاء، وخاصة املالكيـة مـن متقـد

ومتأخريهم، ويظهر ذلك في جمعه الواسع ألقوال العلماء في املسائل التي يورٍدهـا، وموازنتـه   
  .)4(، واختياره الراجح منهاابينه
  

                                                 
  .و243ورقة /  1 ،س.يحي املازونِي، م )1(
 . 225 /أنظر  )2(
 . 446 /أنظر  )3(
ـ   251ـ   249ـ   244ـ   240ـ   238ـ   234ـ   230ـ   228 / على سبيل املثـال ال احلصـر   أنظر )4(

ـ   288ـ   286ـ   284ـ   283ـ   250ـ   277 ـ  269ـ   267ـ   263ـ   261ـ   259ـ   255
ـ   342ـ   340ـ   333ـ   331ـ   327ـ   324ـ   312ـ   310ـ   309ـ   306ـ   304ـ   301
  . 437ـ  433ـ  430ـ  427ـ  415ـ  412ـ  409ـ  385ـ  350ـ  346
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تثناء ما جاء في إحدى نوازله ، ما يفيد تولِّيه قضاء بلدة مازونة باتفاق، باس)1(وفي التراجم     
  .)2(أنه تولَّى قضاء تنس

ومن مواقف إنكاره لحاالت الغصب والتعدي، ما جاء في سؤال ووجهه لشيخه أبو الفضل      
يا سيدي تعلم أن بالدنا كثرية الباطل والغصوبات، يطلب اإلنسان فيها لَـم  « : قاسم العقبانِي

ئه إلَى معاملة في سلعه يدفعها للظالم يفك بِها نفسـه، ثُـم إذا   يجب عليه، ويحبس فيه، فيلج
طالبه معاملة في السلعة بثمنها، يدعي القهر في ذلك والضغط، فهل يا سيدي أن أتقلَّد احلكـم  

  .)3(»املسألة  هفي هذ ذّبالشا
عليه، جاء في مصنفه عـن   ومن القرائن التي تنهض دليالً على مكانته العلمية، ثناء شيوخه     

والسالم الكرمي عليكم أيها العالَّمة « : شيخه ابن العباس، في آخر جواب عن سؤال أورده عليه
املفيد، املتفنن، املُجيد، واملقدم في النظار، واملستخرج اجلواهر النفيسة، من أقصى لُجج البحار، 

  .  )4(»ورحمةُ اهللا تعالَى وبركاته 
بعد السالم عليكم ورحمةُ اهللا وبركاته، فقد وقف علـى مخـاطبكم   « : وقال عنه أيضا     

املشرفة، ومباحثكم الرائعة املُرفَقَة، زادكم اهللا من فضله وأكثر للمسلمني أمثالكم، بِمنه وطُولـه  
«)5(.  

العلماء النظَّار فـي تلْكُـم   أيها البحر الزخار، وبقية « : وقال فيه شيخه ابن مرزوق احلفيد     
األصقاع والقفَار، ولوال وجودكم مثلَكُم فيها لَخلَت تلك الديار، وصارت إلَى ما صارت إليـه  

  .)6(»جِهاتها كالقفَار 
« : وقال فيه شيخه أبو الفضل محمد بن أمحد العقبانِي، في صدر جواب عن سؤال كاتبه به     

  .      )7(»بقاءك يا نِعم الفاضلُ املُفيد، وأدام توفيقك للنظر الصالح السديد  احلمد هللا، أطال اهللا

                                                 
. 265/ س .مخلوف، م. 281 / 2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 637/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 42/ س .ابن مريم، م )1(

 . 612/ س .احلضيكي، م. 277/  2س، .اجليالنِي، م. 189/  1س، .احلفناوي، م. 204/ س .نويهض، م
   .و49ورقة /  2 س،.يحي املازونِي، م )2(
 . ظ494ورقة /  1ن، .م )3(
 . و133ورقة /  2ن، .م )4(
 .و146ورقة /  2ن، .م )5(
 .ظ405ورقة /  1، ن.م )6(
 . و128ورقة /  2ن، .م )7(
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القاضي، العالم، العامل، املُجيـد، املُفيـد، اجلـامع،    « : وقال في حقِّه تلميذه الونشريسي     
لعالَّمة النضار، الشامل، احلافل، الكامل، املُشار إليه في سماء املعالي، باألنامل، الصدر األوحد، ا

ذو اخلالل السنية، لمكاتبه األكابر، وسني اخلصال، شيخا ومفيدنا ومالذُنا وسـيدنا وموالنـا   
  .   )1(»وبركة بالدنا أبو زكرياء سيدي يحي ابن الشيخ الفقيه أبِى عمران سيدي موسى 

تأملت « : عن أسئلة كاتبه بِها وعنه قال قرينه محمد بن قاسم الرصاع، في معرض اجلواب     
  حـالعليم، أبقى اهللا سائلها مالة، على حصول طلبِ العلم والتاألسئلة الواردة من قلب سليم الد

  . )2(»البتداء الفوائد، ومعدنا لتحصيل الفرائد 
  

  مؤلّفاته :ثانيا     
 

« : ـ غري مصنفه  )3(در ترجمتهلَم يعرف للشيخ أبو زكرياء يحي املازونِي ـ حسب مصا      
، وهو على وجه الدقَّة في الضبط عند جلِّ مترجِميـه، مـن   »الدرر املكنونة في نوازلِ مازونة 

  . أفضل املصنفات
  

  ووفاته ومكان قبره )4( مولده: الفرع الخامس
     

، وقـربه  )5(م1478/  هـ 883: توفي الشيخ أبو زكرياء يحي املازونِي بتلمسان، سنة      
  .)6(مشهور بِحارة الرحيبة قرب باب احلياد احلالي

  
  

                                                 
 . و405ورقة /  1 س،.يحي املازونِي، م )1(
 . ظ128/  2, ن.م )2(
 . 129 /أنظر مصادر ترجمته  )3(
 .لَم تذكر مصادر ترجمته تاريخ والدته )4(
/ س .وف، ممخل. 281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 637/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 42/ س .ابن مريم، م: أنظر )5(

 .612/ س .احلضيكي، م. 277/  2س، .اجليالنِي، م. 189/  1س، .احلفناوي، م. 204/ س .نويهض، م. 265
  . 437/ س .شاوش، م )6(
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  وتالميذه شُيوخه: المطلب الثّاني

  
  شُيوخه : الفرع األول

  
ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمي التونسـي    1

  ) م 1401/ هـ  803
/  833ت ( ـ أبو عمران موسى بن عيسى بن يحـي املغيلـي املـازونِي      2

  ) م 1429
3  حمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن محمد بـن  ـ أبو عبد اهللا محمد بن م

ت ( أبِي بكر بن مرزوق بن احلاج العجيسـي التلمسـانِي، عـرف باحلفيـد     
  )م 1439/ هـ 842
ـ أبو العباس أمحد بن محمد بن عبد الرمحان املغراوي اخلزري التلمسـانِي،    4

  )م 1441/ هـ 845ت ( الشهري بابن زاغو 
ـ   768( ، التلمسـانِي  ـ أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبـانِي   5

   )م 1450ـ  1368/ هـ 854
ـ أبو عبد اهللا محمد بن العباس بن حممد بن عيسى العبادي التلمسانِي، عرف  6

  )م 1466/ هـ 871ت ( بابن العباس 
  تالميذه : الفرع الثّانِي

( ـ أبو العباس أمحد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي   1
  ) م 1508/ هـ 914ت 
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  شُيوخه : الفرع األول
( ـ أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الـورغمي التّونسـي     1

  ) م 1401ـ  1316/ هـ 803ـ 716
  :أ ـ إسمه

  
  . بن حماد بن عرفة الورغمي التونسي ، بن محمد)1(محمد     
  

  :ب ـ كُنيته ونسبته وإسم شُهرته
  

  .)4(الورغمي، وعرِف واشتهر بابن عرفة: )3(أبو عبد اهللا، ونِسبته: )2(كُنيته     
  

  

  

  

                                                 
  . 29 /أنظر مصادر ترجمته  )1(
)2( د، النحم1: ، طعنوان األريبيفر مـ ابن قنفد، الفارسية . 105/  1، 1932ونسية، تونس، ، املطبعة الت ي مبـادئ  ف

/  2س، .ابن اجلـزري، م . 99/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 463/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 296/ الدولة احلفصية 
السيوطي، بغية الوعاة، . 240/  9س، .السخاوي، م. 192/  2ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر في إنباء العمر، . 342
. 569/  2، إيضاح املكنـون،  إمساعيل البغدادي. 255/  2س، .الشوكانِي، م. 561/  1س، .السراج، م. 299/  1

 . 73/  7س، .الزركلي، م. 277/ س .مخلوف، م. 177/  2، هدية العارفني، إمساعيل البغدادي
/  11س، .ي، مالسخاو: بفتح ثُم سكون، بعدها معجمة مفتوحة، ثُم ميم مكسورة ثقيلة، نسبة لقبيلة من هوارة، أنظر )3(

  . 99/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 233
ابن قنفد، الفارسية في مبادئ الدولة احلفصية . 99/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 463/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر )4(

س، .السخاوي، م. 192/  2، ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر في إنباء العمر. 342/  2س، .ابن اجلزري، م. 296/ 
 البغـدادي . 255/  2س، .الشـوكانِي، م . 561/  1س، .السراج، م. 299/  1السيوطي، بغية الوعاة، . 240/  9

أبـو  . 277/ س .مخلـوف، م . 177/  2، هدية العـارفني،  إمساعيل البغدادي. 569/  2، إيضاح املكنون، إمساعيل
 .      232/  2س، .الداودي، م. 38/  7س، .ابن العماد، م. 193/ س .املَحاسن، م
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  :جـ ـ شُيوخه
  
م 1334/ هـ 734ت ( أبو علي عمر بن علي اهلواري التونسي  ـ ابن قداح أبو حفص،  1
()1(.  
  .)2()م 1345/ هـ 746ت ( ـ ابن سالمة محمد بن محمد بن حسن  2
م 1348/ هـ 749ت ( ـ محمد بن عبد السالم بن يوسف بن كثري اهلواري املنستريي   3
()3(.  
ـ أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن جابر بن محمد بن القاسم بن أمحد بن إبـراهيم بـن     4

  . )4()م 1348ـ  1274/ هـ 749ـ  673( شي حسان القيسي الوادي آ
  . )5()م 1349/ هـ 750ت ( ـ ابن هارون محمد الكنانِي التونسي  5
م 1356ـ   1282/ هـ 757ـ   681( ـ اآلبلي محمد بن إبراهيم بن أمحد العبدري   6
()6(.  
  . )7()م 1385/ هـ 787ت ( ـ ابن علوان أمحد بن محمد  7
   

                                                 
. 200ـ   199/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 255/  3ابن حجر العسقالنِي، الدرر الكامنة، : أنظر ترجمته في )1(

 . 59ـ  58/  4س، .محمد محفوظ، م. 207/ س .مخلوف، م. 266/  1س، .مقديش، م
 . 209/ س .مخلوف، م. 320/ الوفيات ألف سنة من : أنظر ترجمته في )2(
إيضـاح  ، إمساعيـل  البغدادي. 48/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 406/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )3(

/ س .مخلـوف، م . 205/  6س، .الزركلـي، م . 155/  2، هدية العارفني،  إمساعيل البغدادي. 351/  1املكنون، 
  .   133/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 86/ س .الرصاع، م. 354/ فد، كتاب الوفيات ابن قن. 210

 .69 /أنظر مصادر ترجمته  )4(
 .  217/ س .مخلوف، م: أنظر ترجمته في )5(
م 1365/ هـ 776ت ( لسان الدين بن اخلطيب أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد التلمسانِي : أنظر ترجمته في )6(
ابـن  . 202/  2، 1977، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1: محمد عبد اهللا عنان، ط: ، تحقيقاإلحاطة في أخبار غرناطة، )

ابن خلدون، التعريـف بـابن   . 53/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 411/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 145/ س .مريم، م
ابن القاضي، . 221/ س .مخلوف، م. 244/  5املقَّري، نفح الطِّيب، . 265/ الديباج القرافي، توشيح . 33/ خلدون 

 .  304/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 265/  2درة احلجال، 
. 75/ القرافي، توشيح الديباج . 42/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 106/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )7(

 .  226/ س .مخلوف، م
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  :د ـ تالميذه
  
  . )1()م 1383/ هـ 785ت بعد ( ـ أبو العباس أمحد بن محمد بن أمحد البسيلي  1
ت ( ـ ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبِي القاسم بن محمد اليعمري األندلسي  2

  . )2()م 1397هـ 799
  .)3()م 1381/ هـ 828ت ( ـ األبي محمد بن خلفة بن عمر الوشتانِي  3
م 1434/ هــ  837ت ( أبو القاسم أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي القريوانِـي   ـ  4
()4(.  
  . )5()م 1433/ هـ 837( ـ محمد بن عبد اهللا القلشانِي  5
6  د البحمي بن املعتل البلوي القريوانِي ـ أبو القاسم بن أمحد بن إمساعيل بن مهـ 843( رزل
  .  )6()م 1439/ 
/ هــ  851( محمد بن محمد بن إبراهيم بن عقاب اجلـذامي التونسـي    ـ أبو عبد اهللا  7

  . )7()م 1447
                                                 

. 24/ القرافي، توشيح الديباج . 50/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 115/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )1(
 . 85/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، . 650/  3س، .السراج، م. 251/ س .مخلوف، م

ابـن حجـر   . 98ـ   96/  1التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 35ـ   33/ إلبتهاج التنبكتي، نيل ا: أنظر ترجمته في )2(
. 357/  6س، .ابـن العمـاد، م  . 48/  1ابن حجر العسقالنِي، الدرر الكامنـة،  . 338/  3العسقالنِي، إنباء الغمر، 

  .   263/  2س، .بروكلمان، م. 197/  1س، .مخلوف، م
/ القرافي، توشيح الـديباج  . 125/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 487/ يل اإلبتهاج التنبكتي، ن: أنظر ترجمته في )3(

س، .السخاوي، م. 169/  2س، .الشوكانِي، م. 244/ س .مخلوف، م. 804/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 192
 . 686/  1س، .السراج، م. 105/ س .الرصاع، م. 182/  11

. 13/  2التنبكتي، كفايـة املُحتـاج،   . 364/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 149/ س .بن مريم، ما: أنظر ترجمته في )4(
 .  282/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 244/ س .مخلوف، م. 299/ القرافي، توشيح الديباج 

. 107/  8س، .السخاوي، م. 135/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 496/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )5(
 .244/ س .مخلوف، م. 198/ القرافي، توشيح الديباج 

. 13/  2التنبكتي، كفايـة املُحتـاج،   . 364/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 149/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )6(
 .   282/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 299/ القرافي، توشيح الديباج 

/ القرافي، توشيح الـديباج  . 166/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 527/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )7(
 .118/ س .القلصادي، م. 112/ س .الرصاع، م. 246/ س .مخلوف، م. 311
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  .)1()م 1449/ هـ 852( ـ ابن حجر العسقالنِي أمحد بن علي  8
  . )2()م 1469/ هـ 872ت ( ـ محمد بن محمد بن عيسى العقوي الزلديوي  9
/ هــ  9: كان حيا أوائـل ق ( ي ـ عيسى بن صالح بن يحي بن محمد مهدى الوانوغ  10
  . )3()م 16
  .)4(ـ أبو القاسم الشريف اإلدريسي السالوي 11
  . )5(ـ يعقوب الزعبِي التونسي 12
  

  : هـ ـ شهادة العلماء له
  

أعطانِي يوما شيئًا مما يتصرف بـه األوالد،  « : قال التنبكتي نقالً عن األبي تلميذ ابن عرفة    
ه للولد الذي عندك، وكان ولدا سباعيا، وقل له يدعو يل باملوت على اإلسالم رجاء أعط: وقال

  .)6(»قبول دعاء الصغري، فلحقنِي منه عربة وشفقة 
حال الشيخ ابن عرفة في بلوغه أقصى مراتب الغايـة  « : وقال نقالً عن القاضي ابن األزرق    

  .)7(»ية من أشهر ما يذكر العلمية ال ينكر، ومقامه في املُجاهدة العمل
« : ووصفه ابن حجر الذي الْتقى به في مصر عند حجه وأجازه مختصره الفقهي، فقـال      

واشتغل وتمهر في الفنون إلَى أن صار إليه املرجع في الفتوى ببالد املغرب، وكان معظَّما عنـد  
  .)8(»السلطان فمن دونه مع الدين املتني واخلري والصالح 

                                                 
 .     87/  1س، .الشوكانِي، م. 313/  1رة، السيوطي، حسن املُحاض. 36/  2س، .السخاوي، م: أنظر ترجمته في )1(
. 127/ س .القلصـادي، م . 182/  2، التنبكتي، كفاية املُحتاج، 540/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )2(

 . 305/  1، إيضاح املكنون، إمساعيل البغدادي. 179/  9س، .السخاوي، م. 221/ القرافي، توشيح الديباج 
 . 243/ س .مخلوف، م. 175/ س .الرصاع، م. 240/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، : أنظر ترجمته في )3(
 . 250/ س .مخلوف، م: أنظر ترجمته في )4(
   .264/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 621/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )5(

 .465/ التنبكتي، النيل  )6(
 . 467/ ن .م )7(
 . 192/  2ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر،  )8(
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اجتمعت به سنةَ ثالث وتسعني، وأخذ عنـه  « : وقال تلميذه الشمس بن عمار في وصفه     
املصريون، وهو إمام حافظ وقته بفقه مذهبه شرقًا وغربا، انتهت إليه الرئاسة في قطره، أمجع في 

داهنة وحـرز مـن   الفنون والتحقيق واملشاورة مع خشونة جانبه، وشدة عارضته وبراءته من امل
  .)1(»املُشاخنة 
           

  :و ـ مولده ووفاته ومكان قبره
  

     ي سابع عشر من شهر رجب سنةوليـوم  )2(م1316/ هـ 716: د ابن عرفة ف يوتوف ،
، وكان له من العمر سبع وثَمانون سـنة،  )3(م1401/ هـ 803: الثُّالثاء جمادى اآلخرة سنة

  . )4(تونسودفن بِمقربة الزالج ب
   

  :ز ـ مؤلفاته
  
  .  )5(ـ رسالة في أصول الفقه 1
  . )6(ـ الطُّرق الواضحات في عمل الناسخات 2
  . )7(ـ املختصر الفقهي 3
  

                                                 
  .467/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج  )1(
 .16/ س .ابن عرفة، م )2(
 .17/ ن .م )3(
هذا قرب العبد الفقري إلَى رمحة « : ذكر الشيخ محمد الصادق بسيس أنه قرأ على قربه عبارات قبل أن تمحى هذا نصها )4(

: جامع الزيتونة وخطيبه واملفتي به واملقرئ بالسبع بـه : ه الشيخ الثِّقة الصالح الشهري املفتي املصنف إمام اجلامع األعظمموال
أبو عبد اهللا محمد بن عرفة الورغمي احلـاج املُجـاور بـاحلرمني    : أبو عبد اهللا محمد بن الشيخ الصالح املقدس املرحوم

/ س .ابن عرفـة، م : أنظر. »ي رحمه اهللا يوم الثالثاء الرابع والعشرين لجمادى اآلخرة عام ثالثة وثَمانمائة الشريفني، توفِّ
17. 

  . 25/  س.ابن عرفة، م )5(
 . ن.ن، ص.م )6(
  .100/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 464/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : نِسب إليه في )7(
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  .)1(ـ مختصر في املنطق 4
  . )2(ـ مختصر في النحو 5
  . )3(ـ نظم في قراءة يعقوب 6
  

/ هـ 833ت ( زوني ـ أبو عمران موسى بن عيسى بن يحي المغيلي الما  2
  )م 1429

  :أ ـ إسمه
  

  .، بن عيسى بن يحي املغيلي املازونِي)4(موسى     
  

  :ب ـ كُنيته ونسبته وإسم شُهرته
  

  .)7(املغيلي املازونِي، وعرِف واشتهر بوالد صاحب الدرر: )6(أبوعمران، ونِسبته: )5(كُنيته     
  
  
  
  

                                                 
 . 25/ س .ابن عرفة، م )1(
 . 81/ س .الرصاع، م: نِسب إليه في )2(
 . 192/  2ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر، : نِسب إليه في )3(
. 197/ س .نـويهض، م . 250/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 605/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )4(

  .265/ س .مخلوف، م. 583/  2س، .احلفناوي، م
/  2س، .احلفناوي، م. 197/ س .نويهض، م. 250/  2س، .التنبكتي، الكفاية، م. 605/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج  )5(

  .265/ س .مخلوف، م. 583
 . 583/  2س، .احلفناوي، م. 250/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 605/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج  )6(
/  2س، .احلفناوي، م. 197/ س .نويهض، م. 250/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 605/ اإلبتهاج التنبكتي، نيل  )7(

 .265/ س .مخلوف، م. 583
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  :جـ ـ شُيوخه
  
  .)1(املازونِي ـ عيسى بن يحي املغيلي 1
  .)2()م 1408/ هـ 811ت ( ـ سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقبانِي التلمسانِي  2
ـ أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن محمد بن محمد بن أبِي بكـر بـن    3

  .)3()م 1439/ هـ 842ت ( مرزوق العجيسي التلمسانِي 
  

  :د ـ تالميذه
  
  .)4() 1478/  883ت ( يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلي املازونِي ـ  1
  

  :هـ ـ شهادة العلماء له
  

بالفقيه األجل، املُدرس، املُحقِّق، القاضي األكمل، وقـال فيـه   : )5(وصفه بعض املترجِمني     
يدع للبدعـة مـدخالً إالَّ   عالم جليل، وعاملٌ أصيل، تمكَّن في السنة حتى لَم « : )6(احلفناوي

سده، وال ألهلها مقتالً إالَّ قده، فهو في الدين طود شامخ، ذو مجد باذخ، علـى أوليـاء اهللا   
  .»مناضل، وفي سبيل الذَّب عن حماهم مقاتل 

  
  

                                                 
 .لَم نقف على ترجمته )1(
 . 105 /أنظر مصادر ترجمته  )2(
  . 30 /أنظر مصادر ترجمته  )3(
 . 129 /أنظر مصادر ترجمته  )4(
 .583/  2س، .احلفناوي، م. 250/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 605/ اج التنبكتي، نيل اإلبته )5(
 .583/  2س، .احلفناوي، م )6(
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  :ووفاته ومكان قبره )1(و ـ مولده
  

  .)2(م1429/ هـ 833: توفي سنة     
  

  :ز ـ مؤلَّفاته
  
  .)3(ـ حلية املُسافر وآدابه وشروط املُسافر في ذهابه وإيابه 1
  .)4(ـ ديباجة اإلفتخار في مناقب أولياء اهللا األخيار 2
    .)5(الرائق في تدريب الناشئ من القُضاة وأهل الوثائق ـ 3
    
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .197/ س .نويهض، م )1(
 .148/ س .مجانِي، مبوبة  )2(
 .197/ س .نويهض، م: نِسب إليه في )3(
ذكر في علما كثريا نافعا يغسل أدران القلـوب،  اختصر فيه على مناقب املشيخة املشتهرة بالصالح في أوطان شلف، و )4(

 .583/  2س، .احلفناوي، م: أنظر. ويعذب اطالعه لكل معتقد أديب
أنَّ اليتيم املُرشد إن طلب محاسبة وليه، أو طلبه الولي بفور رشده، لَم ينفع حتى يطول األمر طوالً : في مجلَّد، ذكر فيه )5(

قال لي أبِي عن شيخه القاضي عبد احلق املليانِي، وهو ممن يعول عليه لمعرفته : أطلقه ليربئه، قال: ينتفي به تهمة أن يقال
ودينه، يستحب تأخري ذلك بينهما سنة من إطالقه، بِخالف محجور ولي القاضي، فله محاسبته بفور إطالقه، إذ ال يطْلقه 

 .583/  2س، .احلفناوي، م. 250/  2، كفاية املُحتاج، التنبكتي: أنظر. إالَّ بظهور رشده، وإذن القاضي
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ـ  ـ   3 دين أبو عبد اهللا أبو الفضل محمد بن أبِى العباس أحمد بن شَـمس ال
محمد بن أبِى العباس أحمد بن أبِى العباس محمد بن محمد بن أبِى بكر بـن  

/ هــ  842ـ   766( مرزوق بن الحاج العجيسي التِّلمساني، عرف بالحفيد 
  ) م 1439ـ  1364

  :أ ـ إسمه
  

ق ، بن أمحد بن محمد بن أمحد بن محمد بن محمد بن أبِي بكـر بـن مـرزو   )1(محمد     
  .العجيسي التلمسانِي

  
  :ب ـ كُنيته ونسبته وإسم شُهرته

  
  .)4(باحلفيد: العجيسي، وعرِف واشتهر: )3(أبو عبد اهللا وأبو الفضل، ونِسبته: )2(كُنيته     

   
  : جـ ـ شُيوخه

  
م 1772/ هــ  774ت ( ـ أبو القاسم محمد بن محمد بن يوسف بن محمد اخلشاب   1
()5(.  
  .)6()م 1377/ هـ 779ت ( محمد عبد اهللا بن عمر الوانغلي ـ  أبو  2

                                                 
 . 30 /أنظر مصادر ترجمته  )1(
  . ن.ن، ص.م )2(
 .271/  6س، .ابن العماد، م: أنظر. ةبفتح العني املُهملة وكسر التحتية ومهملة، نسبة إلَى قبيلة بربري )3(
   . 25/ أنظر مصادر ترجمته  )4(
. 50/  7س، .السخاوي، م. 250/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 270/ بكتي، نيل اإلبتهاج التن: أنظر ترجمته في )5(

 .268/  1س، .الكتانِي، م
. 52/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 128/ وفيات الونشريسي . 148/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )6(

 .235/ س .مخلوف، م
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  .)1()م 1386/ هـ 788ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن علي بن حياتي  3
ـ   4 ونسـي الشدي التد بن عبد الرمحان األزحماس أمحد بن مـار  ـ أبو العبت ( هري بالقص

  . )2()م 1388/ هـ 790
محمد بن عبد اللطيف بن محمود بن أمحد الربعي، املعـروف بـابن   ـ أبو اليمني عز الدين  5

  .)3()م 1388/ هـ 790ت ( الكُويك الشافعي 
ـ أبو احلسن نور الدين علي بن محمد بن منصور بن علي الغماري التلمسـانِي املعـروف    6

  .)4()م 1389/ هـ 791ت ( باألشهب 
/ هــ  792ت ( بن أمحد بن علي الشريف التلمسـانِي   ـ أبو محمد عبد اهللا بن محمد 7

  .)5()م 1390
م 1392/ هــ  794ت ( ـ أبو سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا اليزناسي   8
()6(.  
ت ( ـ  أبو محمد عبد اهللا بن أبِي بكر بن محمد بهاء الـدين الـدمامينِي األسـكندرانِي      9

  .)7()م 1392/ هـ 794
                                                 

/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 96/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 460/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : فيأنظر ترجمته  )1(
 . 375/ ابن قنفد، كتاب الوفيات . 278/  3الكتانِي، سلوة األنفاس، . 237/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 275

. 646ـ   645/  1س، .السراج، م. 75/ القرافي، توشيح الديباج  .74/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )2(
 .117/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، . 226/ س .مخلوف، م

النجوم الزاهرة في ، )م 1469/ هـ 874ت ( ابن تغري بردي أبو املَحاسن جمال الدين يوسف : أنظر ترجمته في )3(
. 318/  11،  1964م، .هيم علي طرخان، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر، دإبرا: ، تحقيقملوك مصر والقاهرة

 .   314/  6س، .ابن العماد، م
احلفنـاوي،  . 132/ وفيات الونشريسي . 205/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 143/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )4(
 . 238/ س .مخلوف، م. 280/  2س، .م
/  2س، .احلجوي، م. 171ـ  170/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 225/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : ر ترجمته فيأنظ )5(

249    . 
/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 86/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 107ـ   106/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )6(

. 236/ لقـط الفرائـد   . 137/ وفيات الونشريسي . 250/ س .فرحون، م ابن. 101/  3س، .الزركلي، م. 189
 .230/  4كحالة، معجم املؤلِّفني، . 76ـ  75/ س .نويهض، م. 153/  2س، .احلفناوي، م

. 356/  3ابن حجر العسقالنِي، الـدرر الكامنـة،   . 129/  3ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر، : أنظر ترجمته في )7(
53/  3س، .اوي، مالسخ . 
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ت ( ـ محمد بن عبد اهللا بن يوسف بن هشام محب الدين بن جمال الـدين النحـوي    10
  .)1()م 1397/ هـ 799
ـ أمحد بن محمد بن محمد بن عطاء اهللا بن عواض ناصر الدين، الزيري األسـكندرانِي   11

  .)2()م 1399/ هـ 801ت ( الشهري بابن التنسي 
ت ( مد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق شـمس الـدين الغمـاري    ـ أبو عبد اهللا مح  12
  .)3()م 1400/ هـ 802
/ هــ  803ت (  ـ أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمي التونسي 13

  .)4()م 1401
ندلسي ـ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أمحد بن محمد بن عبد اهللا األنصاري األ  14

  .)5()م 1402/ هـ 804ت ( األصل، املصري، املعروف بابن املُلقن 
  .)6()م 1403/ هـ 805ت ( ـ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد املصمودي التلمسانِي  15
16 الن بن نصري بن صالين عمر بن رسهــ   805ت ( ح البلْقينِي ـ أبو حفص سراج الد /

  .)7()م 1403

                                                 
/  6س، .ابن العمـاد، م . 314/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 148/  1السيوطي، بغية الوعاة، : أنظر ترجمته في )1(

361. 
. 48ـ   46/  3ابن حجـر العسـقالنِي، إنبـاء الغمـر،     . 75ـ   74/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )2(

 .  198/  1ابن القاضي، درة احلجال، . 55/ القرافي، توشيح الديباج . 193ـ  192/  2س، .السخاوي، م
السيوطي، بغية الوعاة، . 134/ س .وفيات الونشريسي، م. 274ـ  273/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )3(
 . 19/  7س، .ابن العماد، م. 279/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 230/  1
ابن القاضـي، درة  . 380ـ   379/ ابن قنفد، كتاب الوفيات . 201ـ   190/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )4(

 .577ـ  561/  1س، .السراج، م. 283ـ  132/  2احلجال، 
. 44/  7س، .ابن العماد، م. 507/  1س، .الشوكانِي، م. 249/  1حاضرة، السيوطي، حسن املُ: أنظر ترجمته في )5(

 .  566/  2كحالة، معجم املؤلِّفني،  .791/  1، هدية العارفني، إمساعيل البغدادي
كحالة، . 55/ س .القرافي، م. 43/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 107/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )6(

  .199/  1ابن القاضي، درة احلجال، . 117/  2معجم املؤلِّفني، 
وفيات . 51/  7س، .ابن العماد، م. 90ـ  85/  6السخاوي، . 36/  4س، .ابن قاضي شهبة، م: أنظر ترجمته في )7(

 . 135/ الونشريسي 
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راهيم بن محمد بن صديق بن إبراهيم بن يوسف الدمشقي املعروف بابن ـ أبو إسحاق إب  17
  .)1()م 1404/ هـ 806ت ( الرسام 
ن العراقي الكُردي األصـل،  محـ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الر 18

  .)2()م 1404/ هـ 806ت ( محدث الديار املصرية 
19 حمهـ 806ت ( د بن علي بن قاسم بن علي بن عالَّق حافظ األندلسي ـ أبو عبد اهللا م
  .)3()م 1404/ 
  .)4()م 1405/ هـ 807ت ( ـ أبو صالح عبد الرحمان بن علي بن صالح املكُّودي  20
ت ( ـ أبو احلسن نور الدين علي بن أبِي بكر بن سليمان احلـافظ اهليثمـي الشـافعي     21
  .)5()م 1405/ هـ 807
ابن خلدون عبد الرمحان بن محمد بن محمد بن جابر أبو زيد ولي الدين، احلضـرمي   ـ 22

  .)6()م 1406/ هـ 808ت ( اإلشبيلي أصالً، التونسي مولدا 
  
  

                                                 
/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 463/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 200ـ   190/ س.ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )1(

/ القرافي، توشـيح الـديباج   . 414/ السيوطي، بغية الوعاة . 336/  4س، .ي، إنباء الغمر، مابن حجر العسقالنِ. 99
الدوادي، . 233/  11. 240/  9س، .السخاوي، م. 38/  7س، .ابن العماد، م. 583/ س .ابن فرحون، م. 277

/  2، هدية العارفني، إمساعيل يالبغداد. 255/  2س، .الشوكانِي، م. 243/  2س، .ابن اجلزري، م. 235/  2س، .م
 .  1626ـ  1246ـ  438/ س .حاجي خليفة، م. 77

. 135/ وفيات الونشريسي . 178ـ   171/ س .السخاوي، م. 29/  4س، .ابن قاضي شهبة، م: أنظر ترجمته في )2(
 .55/  7س، .ابن العماد، م

/ س .مخلوف، م. 281/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 233/  لقط الفرائد. 135/ وفيات الونشريسي : أنظر ترجمته في )3(
247 . 

. 169/  168/ التنبكتي، نيـل اإلبتـهاج   . 115/ س .القرافي، م. 97/  4س، .السخاوي، م: أنظر ترجمته في )4(
 .88/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 249/ س .مخلوف، م

 .70/  7س، .ابن العماد، م. 200/  5السخاوي، م،س، : أنظر ترجمته في )5(
لسان الدين ابـن  . 193ـ   192/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 250/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )6(

السـيوطي  . 145/  4س، .السخاوي، م. 323/  5ابن حجر العسقالنِي، إنباء الغمر، . 497/  3اخلطيب، اإلحاطة، 
القرافي، توشيح الديباج . 155/  13س، .ابن تغري بردي، م. 373/  1س، .الشوكانِي، م. 263/  1، حسن املُحاضرة

 .223ـ  221/  2س، .احلفناوي، م. 234/ لقط الفرائد . 119ـ  118/ 
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ت ( ـ أبو العباس أمحد بن احلسن بن علي بن اخلطيب القسنطينِي الشـهري بـابن قُنفـذ      23
  .)1()م 1407/ هـ 810
ت ( سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقبـانِي التجيبِـي التلمسـانِي     ـ أبو عثمان 24
  .)2()م 1408/ هـ 811
/ هــ  811ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن علي بن إبراهيم الكنانِي القيجاطي الغرناطي  25

  .)3()م 1408
احلفّـار محـدث   ـ أبو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد بن أمحد بن سعد األنصـاري   26

  .)4()م 1408/ هـ 811ت ( األندلس 
ـ أبو الطّاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن إدريـس الشـريازي     27

  .)5()م 1414/ هـ 817ت ( الفريوزآبادي 
وف ـ أبو الطّاهر شرف الدين محمد بن محمد بن عبد اللّطيف بن أمحد بن محمود املعر 28

م 1418/ هــ  821ت ( بابن الكُويك، الربعي التكريتي األسكندرانِي نزيل القاهرة الشافعي 
()6(.  
  

                                                 
ـ   109/ التنبكتي، نيـل اإلبتـهاج   . 53ـ   52/ ابن قنفد، الفارسية في مبادئ الدولة احلفصية : أنظر ترجمته في )1(

ابن القاضـي،  . 3/ وفيات الونشريسي . 27/  1س، .احلفناوي، م. 46ـ   45/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 110
، دار اهلدى للطِّباعـة والنشـر   تاريخ ـ معالم ـ حضارة  : مدينة قسنطينةعبد العزيز فياللي، . 79/  1جذوة اإلقتباس، 

  .  140ـ  133/  2007والتوزيع، اجلزائر، 
  . 154 /أنظر مصادر ترجمته  )2(
/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 236/ لقط الفرائد . 137/ وفيات الونشريسي . 215/ س .القرافي، م: أنظر ترجمته في )3(

282 . 
/  2 س،.ابـن القاضـي، م  . 115/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 282/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )4(

 . 247/ س .مخلوف، م. 236/ لقط الفرائد . 284
السـيوطي، بغيـة   . 89ـ   79/  5س، .السخاوي، م. 64ـ   63/  4س، .ابن قاضي شهبة، م: أنظر ترجمته في )5(

 . 317/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 275ـ  237/  1الوعاة، 
السـخاوي،  . 155/  14س، .ابن تغري بردي، م. 341/  7مر، ابن حجر العسقالنِي، أنباء الغ: أنظر ترجمته في )6(
 . 152/  7س، .ابن العماد، م. 111/  9س، .م
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ت ( ـ أبو زرعة ولي الدين أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحـان العراقـي     29
  .)1()م 1423/ هـ 826
/ هــ  826ت ( تلمسـانِي  ـ أبو يحي عبد الرحمان بن محمد بن أمحد الشـريف ال   30

  .)2()م 1423
ت ( ـ أبو الطّيب محمد بن أمحد بن محمد بن علوان التونسي مولدا الشهري باملصـري    31
  .)3()م 1424/ هـ 827
( ـ محمد بن أبِي بكر بن عمر بن أبِي بكر بن محمد بدر الدين الدمامينِي األسكندرانِي   32
  .)4()م 1424/ هـ 827ت 
/ هــ  844ت ( ـ أبو القاسم بن أمحد بن محمد بن املُعتل البلوي الشـهري بـالبرزلي     33

  . )5()م 1440
ت ( ـ أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن محمد املعروف بابن حجر العسـقالنِي    34
  .)6()م 1448/ هـ 852
ت ( د بدر الدين العينِي املصـري  ـ أبو الثّناء أبو محمد محمد بن أمحد بن موسى بن أمح  35
  .)7()م 1451/ هـ 855
  .)8(ـ أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن أمحد بن جزي الكلبِي 36

                                                 
 . 173/  7س، .ابن العماد، م. 242/ لقط الفرائد . 21/  1ابن القاضي، درة احلجال، : أنظر ترجمته في )1(
مخلوف، . 139/ وفيات الونشريسي . 208/  2س، .م احلفناوي،. 252/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )2(
 . 251/ س .م
. 185/ القرافي، توشـيح الـديباج   . 77/  7س، .السخاوي، م. 287/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )3(

 . 243/ س .مخلوف، م
/ ي، توشيح الديباج القراف. 187ـ   184/  7س، .السخاوي، م. 287/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )4(

 .150/  2س، .ي، مالشوكانِ. 243/ لقط الفرائد . 286/  2س، .ابن القاضي، م.176ـ  175
  . 143/  ترجمتهمصادر أنظر  )5(
  .102/ أنظر مصادر ترجمته  )6(
 1س، .ابن القاضي، م. 275/  2اة، السيوطي، بغية الوع. 135ـ  131/  10س، .السخاوي، م: أنظر ترجمته في )7(

 . 295ـ  294/  2س، .الشوكانِي، م. 324/ 
التنبكتي، . 228/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 399ـ   392/  3لسان الدين ابن اخلطيب، اإلحاطة، : أنظر ترجمته في )8(

 . 539/  5املقَّري، نفح الطِّيب، . 172/  1كفاية املُحتاج، 
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  :د ـ تالميذه 
   
  .)1()م 1422/ هـ 826ت ( ـ نصر الزواوي التلمسانِي  1
  .)2()م 1425/ هـ 829ت ( ـ علي بن ثابت بن سعيد بن علي القرشي األموي  2
هـ 830ت ( ـ أبو العباس أمحد بن أمحد بن عبد الرحمان بن عبد اهللا الندرومي التلمسانِي   3
  .)3()م 1426/ 
  )4()م 1436/ هـ 840ت ( ـ محمد الرياحي  4
  .)5()م 1443/ هـ 847ت ( ـ أبو حفص عمر بن محمد بن عبد اهللا القلشانِي  5
مد بن محمد بن عطاء اهللا بن عواض بن ناصر الـدين،  ـ أبو العباس محمد بن أمحد بن مح  6

  .)6()م 1449/ هـ 853ت ( ابن التنسي 
ـ أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن إمساعيل الغرناطي الشهري بالراعي   7
  .)7()م 1449/ هـ 853ت ( 
م 1452/ هـ 856ت ( نويري املالكي ـ طاهر بن محمد بن علي بن محمد زين الدين ال  8
()8(.  

                                                 
. 261/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 615/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 295/ س .ابن مريم، م: ته فيأنظر ترجم )1(

 . 198/ س .نويهض، م
 . 133 /أنظر مصادر ترجمته  )2(
 .233/ القرافي، توشيح الديباج . 121/  10س، .السخاوي، م. 56/  1كفاية املُحتاج، : أنظر ترجمته في )3(
/  10س، .السـخاوي، م . 148/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 510/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : نظر ترجمته فيأ )4(

 . 233/ القرافي، توشيح الديباج . 121
. 137/  6س، .السخاوي، م. 248/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 305/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )5(

 .203/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 128/ القرافي، توشيح الديباج . 143/ وفيات الونشريسي 
  . 151/  ترجمتهمصادر أنظر  )6(
. 203/  7س، .السخاوي، م. 169/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 530/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )7(

، 290/  2ابن القاضـي، درة احلجـال،   . 228/ القرافي، توشيح الديباج . 167ـ   166/  السيوطي، نظم العقيان
 . 699ـ  694/  2املقَّري، نفح الطِّيب، 

 11ابن القاضي، درة احلجال، . 155/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 203/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )8(
 . 129/ س .القلصادي، م .6ـ   5/  4س، .السخاوي، م .243ـ  242/ س .مخلوف، م. 281/ 
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  .)1()م 1453/ هـ 857ت ( ـ إبراهيم بن فايد بن موسى بن هالل الزواوي القسنطينِي  9
ت ( ـ أبو علي احلسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد املزيلي الراشدي الشهري بأبركان  10
  .)2()م 1453/ هـ 857
بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بـن   ـ أبو القاسم محب الدين محمد  11

  .)3()م 1453/ هـ 857ت ( عبد اخلالق النويري القاهري 
م 1454/ هـ 858ت ( ـ محمد بن محمد بن يحي ناصر الدين الشهري بابن املَخلَطَة  12

()4(.  
/ هــ  859ت ( ي احلنفـي  ـ محمد بن أمحد بن يزيد الرباتي محب الدين األقصـرائ   13

  .)5()م 1455
ت ( ـ أبو محمد عيسى بن سليمان خلف بن داود الشريف الطُّنوبِي القاهري الشـافعي   14
  .)6()م 1459/ هـ 863
  .)7()م 1459/ هـ 836ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن سليمان بن داود اجلزولي  15
/ هــ  865ت ( اسم املشـذَّالي البِجـائي   ـ أبو الفضل محمد بن محمد بن أبِي الق 16

  . )8()م 1461
                                                 

. 116/  1س، .السخاوي، م. 100/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 56/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )1(
  .262/  1س، .مخلوف، م. 48ـ  47/ القرافي، توشيح الديباج . 193/  1س، .ابن القاضي، م

/ س .القلصادي، م. 122/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 162ـ   161/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )2(
108   

 . 243/ س .مخلوف، م. 246/  9س، .السخاوي، م. 311/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )3(
ابن القاضـي، درة  . 176ـ   175/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 535/ بتهاج التنبكتي، نيل اإل: أنظر ترجمته في )4(

 .256/ س .مخلوف، م. 226/  225/ القرافي، توشيح الديباج . 27/  10س، .السخاوي، م. 291/  2احلجال، 
 . 139ـ  138/ السيوطي، نظم العقيان . 180ـ  179/ 16س، .ابن تغري بردي، م: أنظر ترجمته في )5(
 . 154ـ  153/  6س، .السخاوي، م: أنظر ترجمته في )6(
، هديـة  إمساعيـل  البغدادي. 179/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 538/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )7(

/ ي، توشيح الـديباج  القراف. 292/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 258/  7س، .السخاوي، م. 204/  1العارفني، 
206 . 

/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 182/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 538/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )8(
/  1س، .احلفنـاوي، م . 127/ س .القلصادي، م. 146/ وفيات الونشريسي . 213/ القرافي، توشيح الديباج . 293
105  . 
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/ هــ  866ت ( ـ أبو إسحاق أبو سالم إبراهيم بن محمد بن علي اللّنتـي التـازي    17
  .)1()م 1462
/ هــ  868ت ( ـ أبو الفرج بن أبِي يحي حفيد أبِي عبد اهللا الشـريف التلمسـانِي    18

  .)2( )م 1464
19  حمهري بأبركان ـ أبو عبد اهللا ماشدي الشخلوف الرهــ  868ت ( د بن احلسن بن م /

  .)3()م 1463
ت ( ـ أمحد بن محمد بن عبد اهللا التجانِي شهاب الدين الشهري بابن كُحيـل التونسـي    20
  .)4()م 1464/ هـ 869
ي عرف بابن العباس ـ أبو عبد اهللا محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمسانِ 21
  .)5()م 1466/ هـ 871ت ( 
/ هــ  876ت ( ـ أبو زيد عبد الرمحان بن محمد بن خلف الثّعالبِي اجلعفري اجلزائري  22

  .)6()م 1471
م 1472/ هــ  877ت ( ـ أبو زكرياء يحي بن يدير بن عتيق التدلْسي، فقيه تـوات    23

()7(.  

                                                 
 . 146/ وفيات الونشريسي . 16ـ  11/  2س، .احلفناوي، م. 63ـ  58/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )1(
 .147/ وفيات الونشريسي : أنظر ترجمته في )2(
. 185/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 543/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 220/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )3(

/ س .مخلـوف، م . 294/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 147/ وفيات الونشريسي . 184/ افي، توشيح الديباج القر
 . 89/  2البغدادي، هدية العارفني، . 262

/  1ابن القاضي، درة احلجـال،  . 136/  2س، .السخاوي، م. 62/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، : أنظر ترجمته في )4(
 .58ـ  57/ في، توشيح الديباج القرا. 88

)5( 109 /مته أنظر مصادر ترج.   
. 152/  4س، .السخاوي، م. 200/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 257/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )6(

/ س .مخلـوف، م . 84/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 120/ القرافي، توشيح الديباج . 149/ وفيات الونشريسي 
/  2س، .احلضيكي، م. 131/  2الكتانِي، فهرس الفهارس، . 67/  1س، .احلفناوي، م. 156/ س .السراج، م. 265
 .   432/  1البغدادي، هدية العارفني، . 288

. 194/  1س، .ناوي، ماحلف. 281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 637/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )7(
 . 336/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 359/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 150/ وفيات الونشريسي . 265/ لقط الفرائد 
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  .  )1()م 1473/ هـ 878ت (  ـ أمحد بن يونس بن سعيد القسنطينِي 24
ـ أبو زكرياء أمني الدين يحي بن محمد بن إبراهيم بن أمحد بن الشيخ شـمس الـدين    25

  .)2()م 1475/ هـ 880ت ( األقصرائي 
  .)3()م 1478/ هـ 883( ـ يحي بن موسى بن عيسى املغيلي  26
م 1486/ هــ  891ت ( دي ـ أبو احلسن علي بن محمد بن محمد البسطي القلصـا  27

()4(.  
  .)5()م 1489/ هـ 894ت ( ـ أبو محمد عبد اهللا بن عبد الواحد الورياجلي الفاسي  28
ت ( ـ أبو جعفر أبو العباس أمحد بن أبِي يحي، حفيد أبِي عبد اهللا الشريف التلمسـانِي   29
  .)6()م 1490/ هـ 895
م 1490/ هــ  895( ن السنوسي التلمسانِي ـ أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن احلس 30

()7(.  
  . )8()م 1494/ هـ 899ت ( ـ أمحد بن محمد بن زكري  31
  

                                                 
. 252/  2س، .السخاوي، م. 62/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 126/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )1(

 .     50/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 66ـ  65/ القرافي، توشيح الديباج . 107ـ  106/  2س، .احلفناوي، م
س، .ابن العماد، م. 178ـ  177/ السيوطي، نظم العقيان . 413/  1السيوطي، حسن املُحاضرة، : أنظر ترجمته في )2(
 .243ـ  240/  10س، .السخاوي، م. 328/  7
)3( 129 /مته أنظر مصادر ترج.  
 . 69 /أنظر مصادر ترجمته  )4(
س، .ابن عسكر الشفشاوي، م. 177/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 233/ التنبكيت، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )5(

ابـن  . 118ـ   113/ س .ابن غـازي، م . 152/ وفيات الونشريسي . 11/ القرافي، توشيح الديباج . 33ـ   30
مخلوف، . 303/  3الكتانِي، سلوة األنفاس، . 439/  2ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 54/  3، درة احلجال، القاضي

 .  266/ س .م
القرافي، توشيح . 152/ وفيات الونشريسي . 123/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 44/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )6(

 .  96/  2س، .احلفناوي، م. 267/ س .مخلوف، م. 89/  1ة احلجال، ابن القاضي، در. 11/ الديباج 
ابن . 121/ س .ابن عسكر الشفشاوي، م. 572/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 237/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )7(

 . 142ـ  141/  2القاضي، درة احلجال، 
 .97 /أنظر مصادر ترجمته  )8(



159 
 

/ هـ 899ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن عبد هللا بن عبد اجلليل احلافظ التنسي التلمسانِي   32
  . )1()م 1494
33  د بن أمحد بن اخلطيب محمد بن محمد بن أمحد بن أبِي بكـر بـن   ـ أبو عبد اهللا محم

/ هــ  901ت ( مرزوق العجيسي التلمسانِي املعروف بالكفيف ولد ابن مـرزوق احلفيـد   
  .)2()م 1495
  .)3(ـ محمد بن عبد العزيز، املعروف باحلاج عزوز الصنهاجي املكناسي 34

   
  :هـ ـ شهادة العلماء له 

  
ـ  رأيت في طبقات الف« : قال السيوطي      ، ةقهاء لبعض الشاميني، تفرد علـى رأس الثمانمائ

خمسة علماء، بِخمسة علوم، البلقينِي بالفقه، والعراقي باحلديث، والغماري بالنحو، والشريازي 
  .)4(»ـ صاحب القاموس ـ باللُّغة، وال أستحضر اخلامس 

هذا فخر كـبري، اجتمـاع   و« : وقال فيه الكتانِي، بعد أن أسرد شيوخ إبن مرزوق احلفيد     
هؤالء كلُّهم له، وناهيك منه بِجده والعراقي وابن عرفة وابن خلدون وصاحب القاموس وابـن  

  .)5(»امللقن والبلقينِي والعينِي والبرزلي، فَقَلَّ أن يجتمع مثلُ هؤالء في مشيخته من مجيزِيه 
  
  

                                                 
 . 106 /ته أنظر مصادر ترجم )1(
ـ   216/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 574/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 249/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )2(

ابن القاضي، . 229/ القرافي، توشيح الديباج . 154/ وفيات الونشريسي . 186ـ   169/ س .ابن غازي، م. 217
 .    144/  2درة احلجال، 

. 66/ س .ابـن غـازي، م  . 162/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 523/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : ترجمته في أنظر )3(
 .   207/ س .القرافي، م

 . 230/  1السيوطي، بغية الوعاة،  )4(
 . 396/  2الكتانِي، سلوة األنفاس،  )5(
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رفة بالعربية والفنون، وحسن اخلط واخلُلق نِعم الرجل هو مع« : وقال ابن حجر العسقالنِي     
كان نزيها، عفيفًا، متواضعا، سمع مني وسمعت « : ، ليضيف)1(»والوفاء واملعرفة واألدب التام 

  .)2(»منه 
شيخنا اإلمام، عالما، علَما، جامع « : وقال في حقِّه، تلميذه أبو الفرج بن أبِي يحي الشريف    

شـيخ  « : ، ليضـيف التنبكتـي  )5(»لعلوم الشرعية، والعقلية، حفظًا، وفهما، وتحقيقًا شتات ا
  .  )4(»الشيوخ وخاتمة النظَّار، ذو التحقيقات البديعة واألبحاث األنيقة الغريبة 

الصدر الكبري،  اإلمام، احلرب، اهلمام، العلَم،« : وقال فيه تلميذه أبو زيد عبد الرمحان الثّعالبِي     
آخر األئمـة  « : ، ليضيف ابن العباس)5(»املُحدث الثِّقة، بقية املُحدثني، وإمام احلفظة األقدمني 

  . )6(»احلُفَّاظ، إماما مؤلِّفًا مفيدا، متطلِّعا في العلوم، محدثًا رحاالً 
فظ، بقية النظَّار، واملُجتهـدين، ذو  شيخنا اإلمام احلا« : وأفرده تلميذه يحي املازونِي بقوله     

  . )7(»التصانيف العجيبة، والفوائد الغريبة، مستوفي املطالب واحلقوق 
ال : لَم نرى فيمن أدركنا من الشيوخ، من تمرن على قول « : ويميزه احلافظ التنسي بقوله     

لماء الغرب على اإلطالق، أبِي عبـد اهللا  أدري وكثرة استعماله، كشيخنا اإلمام العالَّمة رئيس ع
  . )8(»بن مرزوق 

  
  
  
  
  

                                                 
  .452/  3ابن حجر العسقالنِي، الدرر الكامنة،  )1(
 . ن.ن، ص.م )2(
 .139/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 502/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 204/ س .ابن مريم، م )3(
 . 138ـ  137/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج،  )4(
 . 139/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 502/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 204/ س .ابن مريم، م )5(
  . 139/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 502/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 204/ س .يم، مابن مر )6(
  .226 /أنظر  )7(
 . 142/  2، املُحتاج التنبكتي، كفاية .207/ س .ابن مريم، م )8(
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  :و ـ مولده ووفاته ومكان قبره 
   

ليلة اإلثنني، الرابع « : ـ   )1(والدته على ما ذكر هو نفسه في كتابه ـ إظهار صدق املودة      
  .»م 1364/ هـ 766: عشر من شهر ربيع األول عام

، )2(م1439/ هـ 842: ند صالة العصر، رابع عشر من شعبان عاموتوفي يوم اخلميس ع     
  .)3(وصلَّى عليه باجلامع األعظم، بعد صالة اجلُمعة، ودفن بالروضة

   
  :ز ـ مؤلفاته 

   
  . )5(في نظم تلخيص املفتاح، للخطيب القزوينِي )4(ـ أرجوزة 1
  . )7(نظم اخلونجي )6(ـ أرجوزة 2
  . )9(حرز األمانِي، للشاطبِي: يت في محاذةمن ألف ب )8(ـ أرجوزة 3
  . )11(في نظم تلخيص أعمال احلساب، البن البناء )10(ـ أرجوزة 4

                                                 
 .  و1ورقة / ابن مرزوق احلفيد، إظهار صدق املودة  )1(
 .98ـ  97/ س .القلصادي، م )2(
 .ن.ص /ن .م )3(

/  2البغدادي، هديـة العـارفني،   . 507ـ   506/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )4(
192. 

م 1338/ هـ 739ت ( أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرمحان بن عمر جالل الدين القزوينِي الدمشقي، قاضي القضاة  )5(
ابـن  . 286/  2س، .ابن قاضي شهبة، م: أنظر ترجمته في. فتاح في املعانِي والبيان، اإليضاحتلخيص امل: ، من مؤلَّفاته)

 .124ـ  123/  6س، .العماد، م
 . 506/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )6(
، )م 1248/ هـ 646ت ( بن عبد امللك، فضل الدين اخلونجي الشافعي، فارسي األصل أبو عبد اهللا محمد بن نامور  )7(

 .املوجز، واجلمل: انتقل إلَى مصر وولي قضاؤها، من تصانيفه
 . 507ـ  506/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )8(
  . 106 /أنظر ترجمته  )9(
)10(  ِسبينم، م: إليه في، نيل اإلبتهاج . 211/ س .ابن مري2البغدادي، هدية العـارفني،  . 507ـ   506/ التنبكت  /

192 .  
 .112/ أنظر ترجمته  )11(
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  . )2(في اختصار ألفية إبن مالك )1(ـ أرجوزة 5
  .)3(ـ إمساع الصم في إثبات الشرف من قبل األم 6
  .)4(ـ تفسري املائدة ومريم 7
  . )6(ي وجه دالالت املعجزاتف )5(ـ اآليات الواضحات 8
  . )8(فِي مكررات البخاري )7(ـ أنوار الدراري 9
  . )10(الفرصة في محادثة عالم قفصة )9(ـ إغتنام 10
  . )11(ـ اإلعتراف في ذكر ما في لفظ أبِي هريرة من اإلنصراف 11

                                                 
 .  507ـ  506/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )1(
 .110 /أنظر ترجمته  )2(
ونسب . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507ـ   506/ التنبكتي، النيل . 211/ س .ابن مريم، م :نِسب إليه في )3(

خالد عبد الكرمي جمعة، : ، راجعهفهرس املخطوطات املصورةعبد احلفيظ منصور، عباس عبد اهللا كنه، : البن اخلطيب في
 .188/  1، 1986تربية والثقافة والعلوم، الكويت، منشورات معهد املخطوطات العربية، املنظَّمة العربية لل

  .و50جموع، ورقة ابن مرزوق، املَ )4(
القرافي، توشيح : أنظر. عند القرافي، اآليات البينات في وجوه دالالت املعجزات: أنظر. اآليات البينات: عند السخاوي )5(

 . 172/ الديباج 
 . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507ـ  506/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )6(
القرافي، . 211/ س .ابن مريم، م: أنظر. أنواع الدراري: عند ابن مريم والقرافي: أنظر. أنوار الذّراري: عند السخاوي )7(

 . 172/ توشيح الديباج 
. 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507ـ   506/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )8(

 . 197/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، 
  . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 51/  7س، .السخاوي، م: أنظر. انتهاز الفرصة: عند السخاوي، والقرافي )9(
. 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507ـ   506/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 211/ س .مابن مريم، : نِسب إليه في )10(

/  4. 103ـ   101/  2. 37ـ   32/  1الونشريسي، املعيـار،  : أنظر. وقد أورد الونشريسي جواب هذا في املعيار
 .428ـ  427

األشياخ الفاسيني بلغهم ذلك فخالفوه، ومال شيخنا ذكر ابن غازي، أنَّ ابن مرزوق كان يصرف لفظ أبِي هريرة، وأنَّ  )11(
ـ   / س .م: ابن غازي: أنظر. النيحي، وأبو عبد اهللا القوري، لمذهب الفاسيني لوجوه طال بحثي معه ـ أي شيخه النيحي 

  .64ـ  63
ـ ، ون192/  2البغدادي، هدية العارفني، . 97/  1البغدادي، إيضاح املكنون، : نِسب إليه في       وابـن   يسبه التنبكت

/ س .ابن مريم، م: أنظر. اإلنصاف في ذكر ما في لفظ أبِي هريرة من اإلنصراف: مريم، إلَى ابن العباس التلمسانِي، وسماه
 .299/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 214
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  .)1(ـ إيضاح املسالك على ألفية ابن مالك 12
  .)2(ـ كالم على التسهيل 13
  .  )3(ـ فهرسته 14
  . )4(ـ تقرير الدليل الواضح املعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم 15
  .)5(ـ تفسري سورة اإلخالص 16
  . )6(ـ احلديقة 17
  .)7(ـ الدخائر القراطيسية في شرح الشقراطيسية 18
  
  
  
    

                                                 
/  التنبكتي، النيل : أنظر. مجلَّد كبريشرح على ألفية ابن مالك، لَم يكمله، وصل فيه إلَى إسم اإلشارة، أو املوصول، في  )1(

507.  
 . 172/ الديباج القرافي، توشيح . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في     

 .و50ابن مرزوق، اموع، ورقة  )2(
   .ن.ن، ص.م )3(
هو يؤكِّد فيه انتشار الورق األجنبِي ـ لعهده ـ فـي أكثـر     م، و1409/ هـ 812ربيع الثّانِي  9: فرغ منه بتاريخ )4(

املنونِي، تاريخ الوراقـة  / . أنظر . الشمال األفريقي، سواحله وصحرائه، غري فاس واألندلس، فإنهما ينتجان الورق العربِي
  .58/ املغربية 

/  2البغدادي، هدية العارفني، : أنظر. »ق الروم دليل الواضح املعلوم على طهارة ور« : وقد ورد عند البغدادي بعنوان     
/ س .ابن مـريم، م : أنظر. »الدليل الواضح املعلوم على طهارة كاغد الروم « : وعند ابن مريم والتنبكتي، بعنوان. 192
211 .507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 

. 192/  2البغـدادي، هديـة العـارفني،    . 507/ إلبتهاج ، نيل ايالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )5(
 . 484/  2نويهض، معجم املفسرين، . 142/ س .نويهض، م

/ ، النيـل  يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: ، نِسب إليه في»روضة اإلعالم بأنواع احلديث السام « : مختصر لكتابه )6(
 . 450/  7س، .روكلمان، مب. 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507

هـ 466ت ( شرح لالمية السرية النبوية، للشيخ أبو محمد عبد اهللا بن يحي بن علي بن زكرياء الشقراطيسي التوزري  )7(
  .145ـ  144/  4س، .الزركلي، م. 117/ س .مخلوف، م: أنظر ترجمته في). م 1073/ 

املقّـري،  . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في     
 .429/  5نفح الطِّيب، 
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  . )1(ـ الروض البهيج في مسائل اخلليج 19
  . )2(ومنتهى أمل اللَّبيب في شرح التهذيب ـ روضة األريب 20
  . )3(ـ روضة اإلعالم بأنواع احلديث التام 21
  . )4(ـ شرح املختصر الفرعي 22
  . )5(ـ شرح التسهيل 23
  .)9(، واألصغر)8(، واألوسط)7(األكرب: )6(ـ الشروح الثّالثة على البردة 24
  
   

                                                 
ـ   334/  5الونشريسـي، املعيـار،   : أنظر. وهو جواب على مسألة وقعت بتلمسان، سئلَ عنها محمد ابن مرزوق )1(

345.  
البغدادي، . 172/ القرايف، توشيح الديباج . 507/ ، نيل اإلبتهاج يبكتالتن. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في      

 .  588/  1إيضاح املكنون، 
/ هــ  438ت ( وهو شرح لمختصر املدونة، ألبِي سعيد خلف بن أبِي القاسم محمد الرباذعي األزدي القريوانِـي   )2(

/ س .مخلوف، م. 183ـ  182/ س .ابن فرحون، م. 708/  4عياض، ترتيب املدارك، : أنظر ترجمته في). م 1046
105.  
القرافـي،  . 51/  7س، .السـخاوي، م . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في      

 . 172/ توشيح الديباج 
/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م :نِسب إليه في. منظومة جمع فيها بني ألفية العراقي وألفية ابن ليون )3(

 . 450/  7س، .بروكلمان، م. 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507
 . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )4(
البغدادي، . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )5(

 .192/  2هدية العارفني، 
قصيدة في مدح النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم، لشرف الدين أبِي عبد اهللا محمد بن سعيد بن محاد الدوالمي الصـنهاجي   )6(

 .139/  6س، .الزركلي، م. 432/  5س، .ابن العماد، م: ظر ترجمته فيأن). م 1296/ هـ 696ت ( البوصريي 
/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في. »إظهار صدق املودة في شرح الربدة « : املسمى بـ )7(

 . 450/  7س، .بروكلمان، م. 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507
 . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: إليه فينسب  )8(
/ س .ابـن مـريم، م  : نِسب إليه في. »اإلستيعاب لما في الربدة من املعانِي والبيان والبديع واإلعراب « : املسمى بـ  )9(

211 .اوي، م. 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكتي، توشي. 51/  7س، .السخيباج القرافس، .بروكلمان، م. 172/ ح الد
7  /450.  
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  . )2(في شرح اجلامع الصحيح )1(ح واملرحب الفسيحـ املُتجر الربيح واملسعى الرجي 25
  . )3(ـ عقيدة أهل التوحيد املُخرجة من ظُلمة التقليد 26
  . )5(خبايا اخلزرجية )4(ـ املفاتيح املرزوقية لحلِّ األقفال واستخراج 27
  . )6(ـ مختصر احلاوي في الفتاوى 28
  . )7(ـ املعراج إلَى استطمار فوائد أبِي سراج 29
  . )8(ـ املقنع الشافي 30
  
  
  
  
  

                                                 
. عند ابن مريم التنبكتي، املُتجر الربيح واملسعى الرجيح والرحب الفسيح في شرح اجلامع الصحيح صـحيح البخـاري   )1(

 . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: أنظر
 . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )2(
القرافي، توشيح . 51/  7س، .السخاوي، م. 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )3(

بروكلمان، : أنظر. بن مرزوق اخلطيبونسبه كارل بروكلمان، إل. 192/  2البغدادي، هدية العارفني، . 172/ الديباج 
 . 425/  7تاريخ األدب العربِي، 

وعند ابن مريم . 50/  7س، .السخاوي، م: أنظر. »املفاتيح املرزوقية في استخراج خرب اخلزرجية « : عند السخاوي )4(
/ ، نيل اإلبتـهاج  يالتنبكت. 211/  س.ابن مريم، م: أنظر. »املفاتيح املرزوقية في استخراج رموز اخلزرجية « : التنبكتي
507 . 

البغدادي، . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )5(
 .230/  2إيضاح املكنون، 

« : ، من مؤلَّفاته)م 1325/ هـ 726: نةكان حيا س( أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد النور احلمريي التونسي  )6(
  .206/ س .مخلوف، م. 419/ س .ابن فرحون، م: أنظر ترجمته في. »إختصار تفسري اإلمام فخر الدين ابن اخلطيب 

  . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في     
ت ( منطقية، طرحها أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج األندلسي الغرناطي عبارة عن أجوبة على مسائل نحوية و )7(

التنبكتـي، كفايـة   . 308/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في. ، على ابن مرزوق احلفيد)م 1444/ هـ 848
 . 248/ س .مخلوف، م. 164/  2املُحتاج، 

. 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: أنظر. وسبعمائة بيتأرجوزة في علم امليقات، تقع في ألف  )8(
 . 172/ س .القرافي، م



166 
 

  . )2(في شرح اجلُمل )1(ـ منتهى األمل 31
  . )3(ـ املُرتع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل 32
  .)4(ـ النصح اخلالص في الرد على مدعى رتبة الكامل للناقص 33
  .)5(ـ القراءات 34
  . )6(دري في التعريف باملقَّريـ النور الب 35
  .)7(اهللا املتقني ءـ نور اليقني في شرح حديث أوليا 36

   

                                                 
. 50/ التنبكتـي، النيـل   . 50/ س .ابن مريم، م: أنظر. »نِهاية األمل في شرح اجلمل « : عند ابن مريم والتنبكتي )1(

  . 450/  7س، .بروكلمان، م
/ س .القرافي، م. 51/  7س، .السخاوي، م. 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .مريم، مابن : نسب إليه في     
 .450/  7س، .بروكلمان، م. 172

ـ   144/  2التنبكتي، كفايـة املُحتـاج،   . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )2(
145 . 

ـ   144/  2التنبكتي، كفايـة املُحتـاج،   . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .بن مريم، ما: نِسب إليه في )3(
145 . 

ألّفه ابن مرزوق في الرد على عصريه وبلديه، اإلمام أبو الفضل قاسم العقبانِي في فتواه، في مسألة لبعض الصوفية بشأن  )4(
  .73ـ  48/  11الونشريسي، املعيار، : أنظر. وخالفه فيها ابن مرزوق بعض األعمال، رأى العقبانِي أنها صواب،

ـ   144/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في         
/  2غدادي، هدية العارفني، الب. 172/ س .القرافي، م. 51/  7س، .السخاوي، م. 450/  7س، .بروكلمان، م. 145
50 . 

   . و50س، ورقة .ابن مرزوق، م: أنظر. له نظم فيها عجيب وعقيدته مشهورة الربكة والعلم الكثري واإلختصار )5(
وهو ترجمة لمحمد بن محمد بن أمحد بن أبِي بكر بن يحي بن عبد الرمحن بن أبِي بكر بن علي القرشي التلمسـانِي   )6(

أخذ عن ابني اإلمام عبـد الـرمحن   . ، قاضي اجلماعة بِمدينة فاس وتلمسان)م 1357/ هـ 759ت ( باملقري  الشهري
.  وعيسى وابن أبِي عمران موسى بن يوسف املشدالي، وأبِي عبد اهللا ابن عبد النور وسعيد بن إبراهيم بن علي بن اخليـاط 

ـ   191/  2س، .لسان الِّدين ابـن اخلطيـب، م  . 299ـ   298 / 1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، : أنظر ترجمته في
  .340ـ  204/  5املقري، نفح الطِّيب، . 226
ـ   144/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م:  نِسب إليه في     
 .     50/  2العارفني ، البغدادي، هدية . 204/  5املقري، نفح الطِّيب، . 145

ـ   144/  2التنبكتي، كفايـة املُحتـاج،   . 507/ ، نيل اإلبتهاج يالتنبكت. 211/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )7(
 . 172/ القرافي، توشيح الديباج . 145
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ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبـد الرحمـان المغـراوي الخـزري       4
  )م 1441ـ  1380/ هـ 845ـ  782( التِّلمساني، الشّهير بابن زاغو 

  :أ ـ إسمه
  

  .رمحان املغراوي اخلزري التلمسانِي، بن محمد بن عبد ال)1(أمحد     
  

  :  ب ـ كُنيته ونسبته واسم شُهرته
  

  .)4(املغراوي، وعرِف واشتهر بابن زاغو: )3(أبو العباس، ونِسبته: )2(كُنيته     
  

  :جـ ـ شُيوخه
   
ـ محمد بن أمحد بن علي بن يحي بن علي بن محمد بن القاسم بن حمود بن ميمون بـن    1

عبيد اهللا بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أبِي  علي بن
  .)5()م 1369/ هـ 771ت ( طالب الشريف التلمسانِي املعروف بالعلوي 

                                                 
القرافـي، توشـيح   . 54/  1اج، التنبكتي، كفاية املُحت. 119ـ   118/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )1(

الزركشي، . 227/  1س، .الزركلي، م. 71نويهض، معجم املفسرين، . 43ـ   42/ س .م، مابن مري. 41/ الديباج 
 . 39/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 254/ س .مخلوف، م. 140/ س .م
 .103ـ  102/ س .القلصادي، م )2(
م، يمتد موطنها من تلمسان غربا إلَى الشلف شرقًا، ظهـرت  9/ هـ3: ان حوالي القرنقبيلة بربرية أسست مدينة وهر )3(

. 134/  7ابن خلدون، العرب، : أنظر. م10/ هـ 4: منها إمارة بنِي خزر، ثُم إمارة زيري بن عطية الصنهاجي، في القرن
 . 200ـ  189/  1س، .ابن عذارى، م

القرافي، . 54/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 119ـ  118/ نبكتي، نيل اإلبتهاج الت. 43ـ  42/ س .ابن مريم، م )4(
/ س .مخلوف، م. 140الزركشي، . 227/  1س، .الزركلي، م. 71نويهض، معجم املفسرين، . 41/ توشيح الديباج 

 .73/  1أعالم الفكر والتصوف باجلزائر، . 39/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 254
 . 87 /أنظر مصادر ترجمته  )5(



168 
 

م 1408ت / هـ 811ت ( ـ أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقبانِي   2
()1( .  
  

  : د ـ تالميذه
   
  .)2()م 1472/ هـ 877ت ( و زكرياء يحي بن يدير بن عتيق التدلسي ـ أب 1
 815 (ـ أبو احلسن علي بن محمد بن محمد بن علي القريشي البسطي الشهري بالقلصادي   2

  . )3()م 1486ـ  1412/ هـ 891ـ 
  . )4()م 1494/ هـ 899ت ( ـ أمحد بن محمد بن زكري املانوي التلمسانِي  3
4 لمسانِي ـ منسي التد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل الت5() 1494/  899ت (حم(.  
  

  : هـ ـ شهادة العلماء له
  

شيخنا وبركتنا، الفقيه، اإلمام، املفتي، املصنف، « : )6(القلصادي في رحلته قال عنه تلميذه     
وقدم راسخة فـي  ... في التعبري، املدرس، املؤلِّف، أعلم الناس في وقته في التفسري، وأفصحهم 

  . »التصوف، مع الذَّوق السليم، والفهم املستقيم، وبه يضرب املثل، في الزهد والعبادة 
الشيخ العالم، الفاضل، الولي، الصـالح، الصـوفي، الزاهـد،    « : وحاله ابن مريم بقوله      

  . )7(»الناسك، العابد العالَّمة، املُحقِّق، القُدوة، املصنف، 

                                                 
ابن فرحون، . 101/  3س، .الزركلي، م. 189/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 106/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )1(
/ لقط الفرائد . 137/ وفيات الونشريسي . 280/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 250/ س .مخلوف، م. 124/ س .م

 . 153/  2س، .ماحلفناوي، . 236
 .  157 /أنظر مصادر ترجمته  )2(
    .69 /أنظر مصادر ترجمته  )3(
   .97 /أنظر مصادر ترجمته  )4(
    .106 /أنظر مصادر ترجمته  )5(
 .103ـ  102/ س .القلصادي، م )6(
 .41/ س .ابن مريم، م )7(
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وأفعاله مرضية، وسجاياه محمودة، لوال عجائب صنعه تعـالَى مـا   « : وقال فيه احلفناوي     
  .)1(»يثبت تلك الفضائل في لَحم وعصب، ال أعلم عنه أنه كان يأمر بفعل ويخالفه 

  
  : و ـ مولده ووفاته ومكان قبره

  
، وتوفي، يوم اخلميس عند وقت العصر الرابع 1380/  782: ، في حدود سنة )2(مولده       

، في زمن من الوباء، وصلَّى عليـه  )3(م1441أوت  2/ هـ 845: عشر من ربيع األول سنة
، في موضع بالقرب مـن  )4(بعد صالة اجلمعة باجلامع األعظم، ودفن خارج املدينة بطريق العباد

  .، وكان عمره ثالث وستني سنة)5(عني ونزوته
   

  : ز ـ مؤلَّفاته
  
  . )7(ومختصره )6(ـ اإلحياء 1
  .)8(ـ تفسري الفاحتة 2
 .  )9(ـ شرح التلمسانية يف الفرائض 3

  . )10(ـ شرح التلخيص 4

                                                 
 .50/  2س، .احلفناوي، م )1(
 .56/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 120/ كتي، نيل اإلبتهاج التنب. 43/ س .ابن مريم، م )2(
 .105/ س .القلصادي، م )3(
 . 106/ س .القلصادي، م: أنظر. على مقربة من تلمسان بِها قبور األولياء التلمسانيني )4(
/ س .القلصادي، م: أنظر. قاللتقع شمال غربي ضريح أبِي مدين، على بعد حوالي ثُلْث كلم، وأزيلت في عهد اإلست )5(

106  . 
 .42/ س .ابن مريم، م: نسب إليه في. للغزالي )6(
 .118/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 43/ س .ابن مريم، م: للباللي، نِسب إليه في )7(
 . 118/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 43/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )8(
  . 119/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 43/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في. ضفي الفرائ )9(
 . 119/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 42/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في. لوالده موسى )10(
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  . )1(ـ فتاوى 5
6 2(ننـ لطائف امل( .  
  .)3(ـ مختصر ابن احلاجب الفرعي 7
  . )4(ـ مختصر الشيخ خليل 8
  . )5(ـ منتهى التوضيح 9
      
ـ   768( ـ أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمـد العقبـاني التِّلمسـاني      5

  ) م 1450ـ  1368/ هـ 854
  :أ ـ إسمه

  
  .بن سعيد بن محمد العقبانِي التلمسانِي )6(قاسم     

  
  :ب ـ كُنيته ونسبته وإسم شُهرته

  
  .العقبانِي:)8(أبو الفضل، وأبو القاسم، ونِسبته: )7(كُنيته     

                                                 
التنبكتي، . 43/ س .يم، مابن مر: أنظر. في أنواع من العلوم، أثبت جملة منها في كتاب املعيار، ونوازل يحي املازونِي )1(

 . 119/ النيل 
 .119/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 43/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )2(
  .119/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 43/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )3(
 .119/ ي، نيل اإلبتهاج التنبكت. 43/ س .ابن مريم، م: من األقضية إىل آخره، نِسب إليه في )4(
  .119/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 43/ س .ابن مريم، م: نسب إليه في )5(
 /. أنظر مصادر ترجمته  )6(
السـخاوي،  . 11/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 365/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 149ـ   147/ س .م، ميابن مر )7(
ابن قنفد، . 107ـ   106/ س .القلصادي، م. 85/  1س، .احلفناوي، م. 255 /س .مخلوف، م. 181/  6س، .م
كحالـة، معجـم   . 243/  2، إيضاح املكنون، إمساعيل البغدادي. 130/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 253/ س .م

 .50/  4املؤلِّفني، 
 . 144/  1ج، التنبكتي، كفاية املُحتا: أنظر. نسبة لقرية باألندلس، وأصل والده منها )8(
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  :جـ ـ شُيوخه
  
/ هــ  811ت ( ـ أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقبانِي التلمسـانِي   1

  .)1()م 1408
( ـ أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسن بن غنائم البسـاطي   2

  .)4()م 1438/ هـ 842ت 
  .)5()م 1438/ هـ 842ت ( الفاسي  ـ محمد بن أمحد بن علي تقي الدين 3
ت ( ـ أبو العباس، أبو الفضل أمحد بن علي بن محمد الكنانِي بـن حجـر العسـقالنِي     4

  .)6()م 1448/ هـ 852
  

  :د ـ تالميذه 
  
ت ( ـ محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمسانِي عـرف بـابن العبـاس     1

  .)7()م 1466/ هـ 871
/ هــ  871ت ( أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن قاسم بن سعيد العقبانِي التلمسـانِي  ـ  2

  .)8()م 1466

                                                 
  .105 /أنظر مصادر ترجمته  )1(
ابن حجر . 154ـ   149/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 515ـ   511/ التنبكيت، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )2(

على رفع  الذيل. 462/  1السيوطي، حسن املُحاضرة، . 189القرافي، توشيح الديباج . 82/  9العسقالنِي، إنباء الغمر، 
  .  241/ س .مخلوف، م. 5/  7س، .السخاوي، م. 245/  7س، .ابن العماد، م. 220/ اإلصر 

ابـن  . 40ـ   36/  2س، .السخاوي، م. 173/  1س، .الزركلي، م. 153/ س .القلصادي، م: أنظر ترجمته في )3(
 5املقّري، نفح الطِّيب، . 171/ وشيح الديباج القرافي، ت. 270/  7س، .ابن العماد، م. 64/  1القاضي، درة احلجال، 

 /429 . 
      .102/ أنظر مصادر ترجمته  )4(
     .102/ أنظر مصادر ترجمته  )5(
 .102/ ترجمته  أنظر مصادر )6(
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/ هــ  880ت ( ـ أبو سالم إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد العقبانِي التلمسـانِي    3
  )1().م 1470
م 1478/ هـ 883ت ( ـ أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلي املازونِي   4
()2(.  
  .          )3()م 1486/ هـ 891ت ( ـ أبو احلسن علي بن محمد بن محمد القلصادي  5
  .)4()م 1494/ هـ 899ت ( ـ أمحد بن محمد بن زكري املانوي التلمسانِي  6
  .)5()م 1494/ هـ 899ت ( ـ محمد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل التنسي التلمسانِي  7
محمد بن محمد بن أمحد بن اخلطيب محمد بن أمحد بن محمد بن أبِي بكر بن مرزوق  ـ  8

  .  )6()م 1495/ هـ 901ت ( العجيسي التلمسانِي الكفيف 
  .)7(ـ أبو الربكات بن أبِي يحي بن أبِي الربكات التلمسانِي 9
  

  :هـ ـ شهادة العلماء له
  

شيخنا مفتي األمة، عالَّمة املُحقِّقـني، وصـدر   « : بن العباس  قال في حقِّه تلميذه محمد      
شيخنا شيخ اإلسالم، علَم األعـالم،  « : ، وقال فيه تلميذه يحي املازونِي )8(»األفاضل املربزين 

  .)9(»العارف بالقواعد واملبانِي، أبو الفضل العقبانِي 
  

                                                 
. 196/  1، ابن القاضي، درة احلجال. 108/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 65/ التنبكتي، النيل : ترجمته فيأنظر  )1(

 .  265/ س .خملوف، م. 57/ س .ابن مرمي، م
 . 129/ أنظر مصادر ترجمته  )2(
   .69/ أنظر مصادر ترجمته  )3(

   .97/ أنظر مصادر ترجمته  )4(
   . 106/ أنظر مصادر ترجمته  )5(
    . 159/ أنظر مصادر ترجمته  )6(
 . 155/  1ج، التنبكيت، كفاية املُحتا: أنظر ترجمته في )7(
 . 12/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 365/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 147/ س .ابن مريم، م )8(
 . 12/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 365/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 147/ س .ابن مريم، م )9(
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يخنا وبركتنا اإلمام، الفقيه، املُعمـر، ملْحـق   ش« : ، بقوله)1(وصفه القلصادي في رحلته     
األصاغر باألكابر، العديِم النظراء واألقْران، املُرتقي درجة اإلجتهاد بالدليل والربهان، سيدي أبو 

شيخنا اإلمام العالَّمة، وحيد دهـره،  « : ، وقال تلميذه احلافظ التنسي »الفضل قاسم العقبانِي 
  .)2(»وفريد عصره 

  
  : و ـ مولده ووفاته ومكان قبره

  
م، وتوفي في شهر ذي القعدة، من عام أربعة وخمسني 1368/ هـ 768سنة : )3(مولده     

، وصلّى عليه باجلامع األعظم، ودفن )4(م1451م، أو أوائل جانفي 1450ديسمرب : وثَمانمائة
  .)5(بغربية بالروضة

  
   :ز ـ مؤلَّفاته

  
  . )6(اع الصوفيةـ أرجوزة في اجتم 1
  . )7(ـ تعليق على فرعي ابن احلاجب 2
  
  
  
  
  

                                                 
 .106/ س .القلصادي، م )1(
 .12/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 365/ تي، نيل اإلبتهاج التنبك. 147/ س .ابن مريم، م )2(
 .130/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر  )3(
 .107/ س .القلصادي، م )4(
 .ص،ن/ ن .م )5(

 . 13/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 366/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 148/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )6(
)7( ِسبي نم، م: إليه في، نيل اإلبتهاج . 148/ س .ابن مريي، كفاية املُحتاج، . 366/ التنبكت13/  2التنبكت . 
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ـ أبو عبد اهللا محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التِّلمسـاني،    6
  )م 1466/ هـ 871ت ( عرف بابن العباس 

  :أ ـ إسمه
  

  .، بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمسانِي)1(محمد     
  

  :كُنيته ونسبته وإسم شُهرته ب ـ
  

  .)4(العبادي، وعرِف واشتهر بابن العباس: )3(أبو عبد اهللا، ونِسبته: )2(كُنيته     
  
  :جـ ـ شُيوخه 
  
ـ أبو الفضل محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن محمد بن محمد بن أبِـي بكـر بـن      1

  .)5()م 1439/ هـ 842ت ( مرزوق العجيسي التلمسانِي عرف باحلفيد 
  .)6()م 1450/ هـ 854ت ( ـ أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبانِي التلمسانِي  2

                                                 
  . 109 /أنظر مصادر ترجمته  )1(
/ س .القلصـادي، م . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 223/ س .ابن مريم، م )2(

عـادل  . 264/ س .مخلـوف، م . 205/  2، هدية العارفني، إمساعيل البغدادي. 278/  7س، .م السخاوي،. 109
 .  153/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر 

/ س .القلصـادي، م . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 223/ س .ابن مريم، م )3(
عـادل  . 264/ س .مخلـوف، م . 205/  2، هدية العارفني، إمساعيل بغداديال. 278/  7س، .السخاوي، م. 109

  .   153/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر 
/ س .القلصـادي، م . 223/ س .ابن مرمي، م. 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج  )4(

عـادل  . 264/ س .مخلـوف، م . 205/  2هدية العارفني، ، إمساعيل البغدادي. 278/  7س، .السخاوي، م. 109
 .    153/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر 

 . 30 /أنظر مصادر ترجمته  )5(
 . 105 /أنظر مصادر ترجمته  )6(
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  : د ـ تالميذه
  
  .)1()م 1374/ هـ 876كان حيا سنة (ـ عبد اهللا بن عبد الواحد الورياجلي الفاسي  1
م 1478/ هـ 883ت ( ي ـ أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلي املازونِ  2
.()2(  
/ هــ  895ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمسانِي  3

  .)3()م 1490
  .)4()م 1494/ هـ 899ت ( ـ أمحد بن محمد بن زكري املانوي التلمسانِي  4
  .)5()م 1494/ هـ 899ت ( ـ محمد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل التنسي التلمسانِي  5
ـ محمد بن محمد بن أمحد بن اخلطيب محمد بن أمحد بن محمد بن أبِي بكر بن مرزوق   6

  .)6()م 1495/ هـ 901ت ( العجيسي التلمسانِي الكفيف 
  .)7()م 1495/ هـ 901ت ( ـ محمد بن أبِي الفضل بن سعيد بن صعد التلمسانِي  7
  

  :هـ ـ شهادة العلماء له
  

، وقال عنـه عبـد   )8(»من أكابر علماء تلمسان وأحد أوعية العلم بِها « : عده ابن مريم     
إجتمعت بالشيخ اإلمام العالم العالَّمة، أبِي عبد اللّه محمد بن العبـاس،  « : )9(الباسط في رحلته

  .»لعلمية، آية في ذلك شيخ تلمسان وعالمها، وخطيب جامع العباد، فوجدته بحرا في الفنون ا

                                                 
 .158 /أنظر مصادر ترجمته  )1(
  .129 /أنظر مصادر ترجمته  )2(
 . 89 /أنظر مصادر ترجمته  )3(
)4( 97 /مته أنظر مصادر ترج.  
  .106 /أنظر مصادر ترجمته  )5(
 .159 /أنظر مصادر ترجمته  )6(
 .111 /أنظر مصادر ترجمته  )7(
 .223/ س .ابن مريم، م )8(
 .43/ برونشفيك، رحلتان إلَى شمال إفريقيا  )9(
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الفقيه اإلمام سيدي أبو عبد اهللا محمد بن العباس، « : بـ )1(ووصفه القلصادي في رحلته     
شيخي اإلمام احلافظ، املتفنن، بقية الناس « : ، وقال عنه تلميذه يحي املازونِي»متفنن في العلوم 

  .)3(»و مفيدنا، العالم املطلق، اإلمام الكبري الشهري  شيخنا« : يه احلفيد ابن مرزوق، وقال ف)2(»
املُحقِّق، قرأت عليه جملة من شرح التسـهيل   شيخنا اإلمام العالم« : ورياجليالوقال عنه      

  .)4(»فإذا دخلَته مملُوءةَ اجلراب  الزمته في مهمات مسائل الفقهلمؤلِّفه، ومن جمل اخلونجي، و
  

  : ووفاته ومكان قبره )5(ولدهو ـ م
  

  .بادذي احلجة، ودفن بالع 18: في )7(، وقيل)6(م1466/ هـ  871: توفي بالطَّاعون آخر    
  

  :ز ـ مؤلفاته
  
  .)8(ـ شرح المية األفعال 1
  .)9(ـ شرح جمل اخلونجي 2
  .)10(ـ العروة الوثقى في ترتيه األنبياء عن فرية اإللقاء 3
  .)11(ألصفىـ املنهل ا 4

                                                 
 .109/ س .القلصادي، م )1(
 . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ ج التنبكتي، نيل اإلبتها. 223/ س .ابن مريم، م/ . أنظر  )2(
 . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 223/ س .ابن مريم، م )3(
 . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 223/ س .ابن مريم، م )4(
)5( مته تاريخ والدتهلَم تذكر مصادر ترج. 
 . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 223/ س .ابن مريم، م )6(
 . 188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 223/ س .ابن مريم، م )7(
 .188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ تي، نيل اإلبتهاج التنبك. 223/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )8(
 .188/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 547/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 223/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )9(
 .223/ س .ابن مريم، م: نِسب إليه في )10(

 .205/  2دية العارفني، البغدادي إمساعيل، ه: نِسب إليه في )11(
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  تالميذه: الفرع الثّاني
ـ أبو العباس أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي   1
  ).م 1508ـ  1430/ هـ 914ـ  834( 

  :أ ـ إسمه
   

  .، بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي)1(أمحد     
  

  :ب ـ كُنيته ونسبته وإسم شُهرته
  

  .)3(، وعرِف واشتهر بالونشريسي)2(أبو العباس: هكُنيت     
  
  
  

                                                 
ـ  52/ س .ابن مريم، م. 64ـ  59/  1الونشريسي، املنهج الفائق، . 9/  1الونشريسي، املعيار، : أنظر ترجمته في )3(

ـ   256/  2س، .احلجـوي، م . 70/  1التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 136ـ   135/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 53
. 335/  7املقري، نفـح الطِّيـب،   . 48ـ   47/ س .الشفشاوي، م. 428ـ   427/  1974الورثيالنِي،  . 257

البغدادي، . 270ـ  269/  1س، .الزركلي، م. 165/  4س ، .الناصري، م. 66ـ  65/  3املقّري، أزهار الرياض، 
س، .سراج، مال. 276ـ  274/  1س ، .مخلوف، م. 138/  1البغدادي، هدية العارفني، . 113/  1إيضاح املكنون، 

ابن القاضـي،  . 63ـ   62/  1س ، .احلفناوي، م. 155ـ   153/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، . 635ـ  634/  1
. 317/  2س، .ابـن سـودة، م  . 92ـ   91/  1ابن القاضي، درة احلجـال،  . 157ـ   156/  1جذوة اإلقتباس، 

بروكلمان، . 205/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، . 1112/  3الكتانِي، فهرس الفهارس، . 65/ القرافي، توشيح الديباج 
ـ   50/ س .املنجور، م. 125/  1س، .أبو القاسم سعد اهللا، م. 157/  3موسوعة أعالم املغرب، . 348/  2س ، .م
 .  49/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 128/ املنونِي، املصادر العربية لتاريخ املغرب . 55

 . 49/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 59/ يسي، املنهج الفائق الونشر: أنظر )4(
. 355/  5س، .ياقوت احلموي، م: أنظر. ، جبل بني مليانة وتلمسان)بزيادة ألف بعد الواو ( نسبة إلَى جبل وانشريس  )5(

على الـذي أواله العبـد   يقول أضعف عبيد اهللا اآلوي إلَى كرم مواله، وشاكره « : وقد صرح بأنه ونشريسي املولد بقوله
أمحد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي األصل التلمسانِي املنشأ، الفاسي االسـتيطان  : املستغفر احلقري

 .153/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، . 65/  3املقّري، أزهار الرياض، . 60/ الونشريسي، املنهج الفائق : أنظر. »والدار 
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  :جـ ـ شُيوخه
  
  .)1()م 1450/ هـ 854ت ( ـ أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبانِي التلمسانِي  1
م 1466/ هـ 864ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن علي بن قاسم األنصاري عرف بالْمرِي  2
()2(.  
  .)3() 1466/ 871ت ( قاسم بن سعيد العقبانِي التلمسانِي  ـ محمد بن أمحد بن 3
( ـ أبو عبد اهللا محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمسانِي عرف بابن العباس  4

  .)4()م 1466/ هـ 871ت 
/ هــ  872ت ( ـ محمد بن قاسم بن محمد بن أمحد القوري اللّخمي املكناسي الفاسي   5

  .)5()م 1477
م 1470/ هـ 875ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن عيسى املغيلي الشهري باجلالّب  6
()6(.  
/ هــ  880ت ( ـ أبو سالم إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد العقبانِي التلمسـانِي    7

  .)7()م 1475
  
  

                                                 
 . 760وفيات الونشريسي، : أنظر. »شيخنا وشيخ شيوخنا، اإلمام املفتي العالم « : عنه أبو العباس قال )1(
التنبكتي، . 769/ لقط الفرائد . 769/ وفيات الونشريسي : أنظر. »شيخنا ومفيدنا املقدم « : نعته أبو العباس بقوله )2(

 .293/  2ابن القاضي، درة احلجال،. 179/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 537/ نيل اإلبتهاج 
 .780: الوفيات: أنظر. »شيخنا احلاج اإلمام القاضي العالَّمة، أبو عبد اهللا « : قال فيه أبو العباس )3(
 .288/  4الونشريسي، املعيار، : أنظر. »وأجاب عنها شيخنا أبو عبد اهللا، محمد بن العباس « : قال أبو العباس )4(
/  3الونشريسي، املعيار، . 779/ وفيات الونشريسي : أنظر. »الشيخ احلافظ، شيخنا مكاتبة « : ل فيه الونشريسيقا )5(

ابن القاضـي، جـذوة   . 189/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 548/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : وعن ترجمته أنظر. 372
. 217/ القرافي، توشيح الديباج . 261/  1س، .مخلوف، م. 116/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، . 319/  1اإلقتباس، 

 . 280/  8س، .السخاوي، م
وعـن ترجمتـه   . 781/ وفيات الونشريسي : أنظر. »الشيخ الصالح، شيخنا املُحصل احلافظ « : قال فيه الونشريسي )6(

 .144/ س .نويهض، م. 264/ س .مخلوف، م. 194 / 2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 552/ التنبكتي، النيل : أنظر
 . 772/ وفيات الونشريسي : أنظر. »شيخنا القاضي الفاضل « : نعته الونشريسي بقوله )7(
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  .)1()م 1478/ هـ 883ت ( ـ أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى املغيلي املازونِي  8
م 1478/ هـ 883ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن حرزوزة، من آل عبد القيس  9
()2(.  
ـ أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن أمحد بن اخلطيب محمد بن أمحد بن أبِي بكـر بـن     10

/ هــ  901ت  (مرزوق العجيسي التلمسانِي املعروف بالكفيف، ولد إبن مـرزوق احلفيـد   
  .)3()م 1495
م 1512/ هــ  918ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن عبد اهللا اليفرنِي املكناسي   11

()4(.  
  

  :د ـ تالميذه
  
/ هــ  880ت ( ـ أبو محمد عبد السميع بن محمد الكَنغيسي اجلزولـي املصـمودي    1

  .)5()م 1475
  .)6()م 1491/ هـ 897ت ( رديسي التغلبِي ـ أبو عبد اهللا  محمد بن محمد الف 2
  .)7()م 1494/ هـ 900ت بعد ( ـ إبراهيم بن عبد اجلبار الفجيجي الورتدغريي  3

                                                 
القاضي، العالم، العامل، املَجيد، املفيد، اجلامع، الشامل، احلافل، الكامل، املُشار إليه فـي  « : قال في حقِّه الونشريسي )1(

عالي باألنامل، الصدر األوحد، العالَّمة النضار، ذو اخلالل السنية، لمكاتبه األكابر، وسني اخلصال، شيخا ومفيدنا سماء امل
 .»أبِى عمران سيدي موسى ومالذنا وسيدنا وموالنا وبركة بالدنا، أبو زكرياء سيدي يحي بن الشيخ الفقيه 

أنظر . 786/ وفيات الونشريسي : أنظر. »الفقيه األصولي، الصاحل اخلطيب، األكمل شيخنا « : وصفه أبو العباس بقوله )2(
 . 786/ لقط الفرائد : ترجمته في

 . 844/ وفيات الونشريسي : أنظر. »توفِّي شيخنا الفقيه احلافظ اخلطيب املصقع « : قال فيه الونشريسي )3(
 .  239/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 222/  2ج، التنبكتي، كفاية املُحتا: أنظر ترجمته في )4(
/  1احلمريي، جذوة املقتبس، . وفيها ورد إمسه عبد السميح. 171/  3ابن القاضي، درة احلجال، : أنظر ترجمته في )5(

 . 275/  1س، .مخلوف، م. 51/ س .املنجور، م. 435/  2. 157
/ س .املنجـور، م . 143/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 244/  1إلقتباس، ابن القاضي، جذوة ا: أنظر ترجمته في )6(

51  . 
/ س .الشفشـاوي، م . 99/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 288ـ   287/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في )7(

132  . 
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  .)1()م 1520/ هـ 927ت ( ـ أبو محمد عبد اهللا بن عمر املدغري  4
  .)2()م 1520/ هـ 927ت ( ـ أبو زكرياء يحي بن مخلوف السوسي  5
  .)3()م 1525/ هـ 932ت ( حلسن بن عثمان التاملي اجلزولي ـ أبو محمد ا 6
  .)4()م 1526/ هـ 936ت ( ـ أبو عياد بن فليح اللَّمطي  7
  . )5()م 1543/ هـ 950ت ( ـ محمد بن عبد اجلبار الورتدغريي الفجيجي  8
  .)6()م 1544/ هـ 951ت ( ـ أبو احلسن علي بن هارون املطفري  9
10 حمحي الونشريسي ـ أبو م7()م 1548/ هـ 955ت ( د عبد الواحد بن أمحد بن ي(.  
  .)8()م 1556/ هـ 964ت ( ـ أبو القاسم محمد بن عبد الرمحان الكراسي  11
  

  :هـ ـ شهادة العلماء له
  

 وقال عنـه . »الفقيه الكبري، احلافظ، املُحصل، النوازلي « : )9(قال عنه املنجور في فهرسته     
لو حضر سيبويه : كان فصيح اللِّسان والقلَم، حتى كان بعض من يحضر تدريسه يقول« : أيضا

  .)10(»ألخذ النحو من فيه، أو عبارة نحو هذا 

                                                 
ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 179/  1اج، التنبكتي، كفاية املُحت. 235/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )1(
 .55/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 544/  2
 .  544/  2ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 638/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج : أنظر ترجمته في )2(
 .182/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، : أنظر ترجمته في )3(
 . 157/  1القاضي، جذوة اإلقتباس، ابن : أنظر ترجمته في )4(
: وفيها أنه تـوفِّي سـنة  . 12/  1موسوعة أعالم املغرب، . 99/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، : أنظر ترجمته في )5(

 .م1514/ هـ 920
     .40/ س .املنجور، م. 276/  2س، .احلجوي، م. 82/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، : أنظر ترجمته في )6(

التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 289ـ  288/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 54ـ  52/ س .الشفشاوي، م: أنظر ترجمته في )7(
احلجوي، . 146/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، . 282/ س .مخلوف، م. 406/  7املقَّري، نفح الطِّيب، . 229/  1
  .  55ـ  50/ س .املنجور، م. 268ـ  267/  2س، .م
  .423/  2س، .ابن سودة، م. 21/ س .الشفشاوي، م: أنظر ترجمته في )8(
 . 57/ س .املنجور، م )9(
 . ن.ن، ص.م )10(



181 
 

وانتقل إلَى فاس سنة أربعة وسبعني من التاسعة ـ أي من املائة  « : ويقول في موضع آخر      
رعي بن احلاجب، وكثريا ما كان  يـدرس باملسـجد   التاسعة ـ وأكب على تدريس املدونة وف 

  .)1(»املعلّق بالشراطني، من فاس القرويني، املُجاور لدار احلبس التي كان يسكنها 
الشيخ اإلمام العالَّمة، املصنف األبرع، الفقيه األكمل « : )2(وقال عنه صاحب دوحة الناشر     

هر، حجة املغاربة على أهل األقـاليم، وفخـرهم الـذي ال    األرفع، البحر الزاخر، الكوكب البا
  .»يجحده جاهل وال عالم 
العالم العالَّمة، حامل لواء املذهب على رأس املائة التاسـعة  « : ، بقوله)3(وحاله صاحب البستان

  .»حامل لواء املذهب املالكي بالديار األفريقية في وقته « : )4(، ويقول عنه احلجوي»
  

  :مولده ووفاته ومكان قبره و ـ
  

توفي سنة أربعة « : )5(م، يقول ابن مريم في البستان1430/ هـ 834في حدود : مولده     
عشر وتسعمائة، وكان عمره نحو ثَمانني سنة، أخربنا بذلك صاحبنا الفقيه املسن مفتي فـاس،  

  .»محمد بن القاسم القصار الفاسي 
وهو ما يخالف . )6(»الونشريسي األصل « : دته، فقد ذكره بنفسه بقولهأما عن مكان وال     

تلمسانِي األصل، إالَّ أنه نشأ بتلمسان، كما تقـدم مـن   : التي ترجمت له بأنه )7(بعض املصادر
  .)8(»التلمسانِي املنشأ « : قوله

  
  

                                                 
 .57/ س .املنجور، م )1(
 . 47/ س .الشفشاوي، م )2(
 . 53/ س .ابن مريم، م )3(
 . 256/  2س، .احلجوي، م )4(
 .54/ س .ابن مريم، م )5(
 .153/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، . 65/  3ر الرياض، املقَّري، أزها )6(
 .205/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، . 438/  2الكتانِي، فهرس الفهارس، . 265/  2س، .احلجوي، م )7(
 .   105/ الونشريسي، املنهج الفائق  )8(
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، ودفـن  )1(مدينة فاسم، ب1508ِ/ هـ 914: عشرين من شهر صفر: وتوفي يوم الثُّالثاء     
  .)2(بباب الفُتوح

ذكر أنه توفي في العشر األولَى ـ يعنِي من القرن العاشر ـ    )3(إالَّ أنَّ صاحب دوحة الناشر     
أي صاحب دوحة ( من أنه ال يحرر الوفيات : )4(وهو تحديد غري دقيق، بناًءا على رأي احلجوي

  ).الناشر 
  

  :ز ـ مؤلَّفاته
  
  .)5(ءة احلَلْك في الرد على من أفتى بتضمني الراعي املشتركـ إضا 1
  .)6(ـ إيضاح املسالك إلَى قواعد اإلمام مالك 2
  .)7(ـ األجوبة 3
  .)8(ـ األسئلة واألجوبة 4
  
  
  

                                                 
 . 54/ س .ابن مريم، م )1(
 . 105/ الونشريسي، املنهج الفائق  )2(
 . 48/ س .اوي، مالشفش )3(
 . 265/  2س، .احلجوي، م )4(
الونشريسـي،  :  أنظر). م 1488/ هـ 894ت ( وهي رسالة ألَّفها في الرد على عبد الرمحان بن سليمان احلميدي  )5(

 . 126/  1س، .أبو القاسم سعد اهللا، م. 343/  8املعيار، 
 .190/  12. 191/  9. 199/  8. 586/  6. 268/  1: أشار إليه في املعيار في عدة مواطن )6(
أبو : أنظر. وهي إجابات على األسئلة التي ترد إليه، جمعها وأضيف إليها أربعا وخمسني مسألة، وجهها إلَى علماء فاس )7(

 . 154/  2الكتانِي، سلوة األنفاس، . 125/  1س، .القاسم سعد اهللا، م
ضـمنه أسـئلة   « : ، وعنها قال محقق إيضاح املسالك.471/  6. 202/  1: طنأشار إليه في املعيار في عدة موا )8(

م، فأجاب عنها ثُم جمعهـا  1467/ هـ 872: واستشكاالت كان بعث بِها إلَى أستاذه أبِي عبد اهللا القوري بفاس سنة
 . 69/  1الونشريسي، إيضاح املسالك إلَى قواعد اإلمام مالك، : أنظر. »الونشريسي في كتاب 
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ـ أسنى املتاجِر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولَم يهاجر وما يترتب عليه من   5
1(واجرالعقوبات والز(.  

  .)2(ـ تأليف في التعريف بأبِي عبد اهللا محمد القوري 6
  .)3(ـ تعليق على مختصر ابن احلاجب الفرعي 7
  .)4(ـ تنبيه احلذق الندس على خطأ من سوى بني جامع القرويني واألندلس 8
9 لح املنعقد بني ابن صعد واحلبة الصارك على توجيه صح5(اكـ تنبيه الطّالب الد(.  
  .)6(ـ حل الربقة عن أسري الصفقة 10
  .)7(ـ درر القالئد وغُرر الطُّرر والفوائد 11
  .)8(ـ رسالة في بيان اصطالح ابن احلاجب في مختصره الفقهي 12
  .)9(ـ غُنية املعاصر والتالي في شرح فقه وثائق أبِي عبد اهللا الفشتالي 13
  .)10(ـ الفوائد املهمة 14

                                                 
م، وهو في السادسة واخلمسني من عمره، وهي رسالة 1486/ هـ 891: ذي القعدة سنة 19: فرغ من كتابتها في )1(

صغرية وجواب لسؤال ورده من الشيخ أبِي عبد اهللا بن قطية، عن قوم هاجروا من األندلس إلَى املغرب ثُم ندموا على ذلك، 
: ، مجصحيفة معهد الدراسات اإلسالمية. 136ـ   119/  2ونشريسي، املعيار، ال: أنظر. والموا من أشار عليهم بذلك

 . 131/  1957، اجلمهورية العربية املتحدة، 1: ، ع5
إذ قال في تأليفه الذي عرف ... العباس الونشريسي،  اويرحم اهللا شيخ شيوخنا، عالم املغرب، سيدي أب« قال املقّري  )2(

/  1الونشريسي، إيضاح املسالك، . 335/  7املقّري، نفح الطِّيب، : أنظر. »سأله بعضهم في ذلك فيه بِموالي اجلد بِما 
71 . 

 .  54/ س .ابن مريم، م: أنظر. »وتعليق على ابن احلاجب الفرعي في ثالثة أسفار وقفت على بعضها « : قال ابن مريم )3(
تنكَّروا عليه حول إقامة صالة اجلمعة في مسجدين جامعني بفاس، هما وهي رسالة صغرية رد بِها على أحد طلبته ممن  )4(

 . 274ـ  237/  1الونشريسي، املعيار، : أنظر. جامع القرويني وجامع األندلس
: أنظـر ).  1495/  901ت ( وهي رسالة أجاب فيها على سؤال ورد إليه من الفقيه أبِي عبد اهللا محمد بن صعد  )5(

 .562ـ  541/  6ار، الونشريسي، املعي
 . 73/  1الونشريسي، إيضاح املسالك، : أنظر. ذكر محقِّق إيضاح املسالك أنه من كتبه )6(
. رسالة جمع فيها ما قيده أبو عبد اهللا املقَّري، من حواشي وتعليقات على مختصر ابن احلاجب، وزاد عليها ما يناسبها )7(

 . وما بعدها 11/ س .ابن احلاجب، م: أنظر
القصد الواجب في معرفـة  « : وهي جواب لسؤال ورده في ذلك، فأجاب في عشر صفحات، وقد ورد ذكرها باسم )8(

 .    50/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 138/  1البغدادي، هدية العارفني، : أنظر. »اصطالح ابن احلاجب 
 . 49/ جم أعالم اجلزائر نويهض، مع. 183/  4الونشريسي، املعيار، : أشار إليه في )9(
  .  72/  1الونشريسي، إيضاح املسالك،  )10(
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  .)1(ـ الوفيات 15
  .)2(ـ املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب 16
  .)3(ـ املبدي لخطأ احلُميدي 17
  .  )4(ـ املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالَّئق بآداب املوثِّق وأحكام الوثائق 18
ل الصحيحة املأثورة في الرد على من تعقّب بعض فصول  ـ نظم الدرر املنثورة وضم األقوا  19

  .)5(أجوبتنا على نازلة صلح السيفي وابن مندورة
  .)6(ـ الواعي لمسائل اإلنكار والتداعي 20
  
  
  
  
  

                                                 
/ هــ  701: ذكر فيه بعض املشاهري من علماء اإلسالم، وباألخص علماء األندلس واملغرب، وابتدأ فيه مـن سـنة   )1(

« ، فـي كتابـه   )م 1406/ هـ 809ت ( م، وسلك فيها مسلك ابن القنفد 1506/ هـ 912: م، إلَى سنة1301
ت ( ، وحقَّقه محمد حجي وطبعه مع كتاب ابن القنفد، ولقط الفرائد البن القاضـي  »مشرف الطّالب في أسنى املطالب 

( تاريخ اجلزائر الثقافي : ، وقد ورد عنوان الكتاب في»ألف سنة من الوفيات « : ، تحت مسمى)م 1616/ هـ 1025
1  /120  .( 
)2( مي سنة اشتهر املؤلِّف به وأتمعه فا آخر، وبعضهم أبدل املعـرب  1495/ هـ 901: جميه كتابه بعض مترحم، وعد

/  1البغدادي، إيضاح املكنون، . 270/  1س، .الزركلي، م: أنظر. باملغرب، ومنه من ذكر أقضية املعيار، وجامعة املعيار
 . 1924ـ  1923/  2س، .سركيس، م. 517/  2. 113

. ، حول مسألة من مسائل النكـاح )م 1488/ هـ 894ت ( لى عبد الرمحان بن سليمان احلميدي رسالة رد فيها ع )3(
 .126/  1س، .أبو القاسم سعد اهللا، م: أنظر

، دار البحوث للدراسات اإلسـالمية وإحيـاء التـراث،    1: عبد الرمحن بن حمود بن عبد الرمحن األطرم، ط: تحقيق )4(
  .2005 اإلمارات العربية املتحدة،

وهي رسالة رد فيها على أبِي عبد اهللا القريوانِي، الذي اعترض عليه في جوابه عن سؤال وجِه إليه من تلمسان، من أبِي  )5(
/  6لونشريسـي، املعيـار،   ا: أنظر. م1477/ هـ 882: عبد اهللا محمد بن محمد بن عروة في مسألة من الصلح سنة

574. 
د استوفينا ما ورد من ذلك في كتاب الطّالق من كتابنا املترجم بالواعي لمسائل اإلنكار والتداعي وق« : قال الونشريسي )6(
 . 261/  1الونشريسي، إيضاح املسالك، : أنظر. »
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  .)1(ـ الواليات في بيان الواليات الشرعية وخططها 21
  .)2(ـ رسالة في تقليد غري املشهور في املذهب 22
  .)3(ي العروضاخلزرجية ف ـ شرح 23
  .)4(ـ مختصر كتاب جامع مسائل األحكام للبرزلي 24

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 50نويهض، معجم أعالم اجلزائر،  )1(
دس على خطأ من سوّى بني جامع تنبيه احلاذق الن« : وهي إجابة على سؤال ورد إليه مع السؤال الذي أفرد فيه رسالته )2(

كان كتب إلَي ... فإن بعض من ينتمي إلَى الطلب من فاس، « : ، وأجاب عليها وأشار إلَى ذلك بقوله»القويني واألندلس 
منها مسـألة املقلِّـد   : بأزيد من عشرين عاما، سألنِي عن مسألتني، األولَى)  1505/  911: أي سنة( قبل هذه السنة 

ذي معه شيء من مواد الترجيح، هل له أن يقلِّد غري املشهور في حق نفسه ويفتي به غريه أم ال؟، والثّانية، فـي  الصرف ال
 .252/  1الونشريسي، املعيار، : أنظر. »إيقاع اجلمعة بِجامع القرويني بفاس 

  . 252/  1الونشريسي، املعيار،  )3(
 . 269/  1س، .الزركلي، م. 69/  1ونشريسي، إيضاح املسالك، ال: أنظر. ويسمى مختصر أحكام البرزلي )4(
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  المَؤلَّف: المبحث الثّالث
  

  تعريف عام بالكتاب: المطلب األول
  عنوان الكتاب وتَحقيق نسبته للمؤلِّف: الفرع األول

  عنوان الكتاب  :أوالً
  تحقيق نسبته للمؤلِّف  :ثانيا

  
  سبب تأليفه ومحتوياته: الفرع الثّاني

  سبب تأليفه  :أوالً
  حتوى الكتاب وموضوعاته م :ثانيا

  
  مصادره: المطلب الثّاني

  القرآن والحديث: الفرع األول
  القرآن الكرمي  :أوالً
  احلديث النبوي الشريف :ثانيا

  
  كتب الفقه المالكي العامة: الفرع الثّاني

  األمهات والدواوين  :أوالً
  وح  املختصرات والشر: املصادر األساسية ثالثًا :ثانيا

  
  الكتب الفقهية المتخصصة والكتب المتنوعة: الفرع الثّالث

  كتب القضاء والوثائق    :أوالً
  كتب الفتاوى والنوازل  :ثانيا
  كتب التفسري واألحاديث  :ثالثًا
  كتب القواعد واألصول :رابعا

  كتب السري والتراجم  :خامسا
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  تعريف عام بالكتاب: المطلب األول
  عنوان الكتاب وتَحقيق نسبته للمؤلِِّف: الفرع األول

  عنوان الكتاب: أوالً
  

: ب من جزئني كبريين، وسمى الشيخ أبو زكرياء يحي املازونِي تأليفه بـيتألَّف هذا الكتا     
، ولَم يقع تحريف وال تغيري في عنوان الكتاب ـ حسبما   »الدرر املكنونة في نوازلِ مازونة « 

  .يبدو لنا ـ من النسخ املعتمدة في إخراج النص
الدرة « : ت ناسخها أنَّ الكتاب موسوم بـعنوان، حيث أثب)1(باستثناء إحدى نسخ تأليفه       

  .  )2(، ولَم يرد العنوان إطالقًا في إحدى النسخ»املكنونة في نوازلِ مازونة 
  

  تَحقيق نسبته للمؤلِّف: ثانيا
  

إنَّ نسبة هذا الكتاب إلَى الشيخ أبو زكرياء يحي املازونِي أكيدة محقَّقة، ويمكن تأكيد هذه     
  :لنسبة باألدلَّة التاليةا
  .)3(ـ تصريح الشيخ أبو زكرياء يحي املغيلي املازونِي بامسه في صلب الكتاب 1
  .)4(ـ تصريح جميع النسخ باسم الشيخ أبو زكرياء يحي املغيلي املازونِي في مقدمة الكتاب 2
  .)5(املغيلي املازونِي ـ نِسبة كتب التراجم هذا الكتاب للشيخ أبو زكرياء يحي 3
  .ـ إعتماد بعض العلماء على كتاب الدرر املكنونة في نوازلِ مازونة، ونسبته إلَى مؤلِّفه 4

                                                 
 . 213ـ  212ـ  204/ أنظر ). ح ( النسخة  )1(
    .  219ـ  218ـ  207 / أنظر). ع ( النسخة  )2(
 . 226 /أنظر  )3(
ـ   213ـ   212ـ   211ـ   210ـ   209ـ   208ـ   207ـ   206ـ   205ـ   204ـ   203/ أنظر  )4(

  .  221ـ  220ـ  219ـ  218ـ  217ـ  216ـ  215ـ  214
/ س .مخلوف، م. 281/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 637/ التنبكتي، نيل اإلبتهاج . 42/ س .ابن مريم، م: أنظر )5(

/  2س، .اجليالنِي، م. 73/ الونشريسي، املنهج الفائق . 189/  1س، .احلفناوي، م. 175/  8س، .الزركلي، م. 265
 .43ـ  42/  1س، .أبو القاسم سعد اهللا، م. 612/ س .احلضيكي، م. 437/ س .شاوش، م .277
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  سبب تأليفه ومحتوياته وأهميته: الفرع الثّاني
  سبب تأليفه: أوالً
  
كنونة فـي نـوازلِ   الدرر امل« : صرح الشيخ أبو زكرياء يحي املازونِي سبب تأليفه لكتاب     

« : ، وقولـه )1(»فإني لَما  امتحنت بِخطَّة القضاء في عنفـوان الشـباب   « : ، بقوله»مازونة 
مع ما كنت أسـأل  «  : ، وقوله)2(»وكثرت علي نوازل اخلصوم وتوالت لدي شكيات املظلوم 

مجلس اإلقراء من إشكال  عنه أو سأله غريي، مما يقع لي مع األصحاب في املذاكرات، أو في
في كالم ابن احلاجب أو شراحه، وفيما اعترض بعضهم على بعض ليقع لي التحقيق في املسألة 

«)3( .  
  

  محتوى الكتاب وموضوعاته: ثانيا
  

، على مقدمة وتسـعة  »الدرر املكنونة في نوازلِ مازونة « : اشتمل اجلزء األول من كتاب     
فقد بدأ فيها بذكر اهللا والصالة والسالم على رسول  )4(شكل مسائل، أما املقدمةعشر فصل على 

اهللا صلّى اهللا عليه وسلم، ثُم بين مكانة العلماء وأهمية تآليفهم، ليصل إلَى التعريف بكتابه مبينـا  
املقدمة بالدعاء  أسباب تأليفه، ومجمل محتوياته، وطريقته في الصياغة، وعنوان الكتاب، وختم

  .واإلعتذار
  :وأما فصول الكتاب فهي كالتالي     
  .ـ من مسائل الطّهارة 1
  . ـ من مسائل الصالة 2
  .    ـ من مسائل الزكاة 3
  .الصيام ـ من مسائل 4

                                                 
 .224 /أنظر  )1(
  . ن.ص )2(
  . 225ـ  224 /أنظر  )3(
  . 226ـ  225ـ  224ـ  223 /أنظر  )4(
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     .  اإلعتكاف ـ من مسائل 5
  .    ـ من مسائل احلج 6
  .ـ من مسائل الصيد 7
      .ائحالذّب ـ من مسائل 8
  .    الضحايا والعقيقة ـ من مسائل 9
  . ـ من مسائل اجلهاد 10
  . ـ من مسائل األيمان والنذور 11
  .ـ مسائل األنكحة 12
  . ـ مسائل من الطّالق 13
  . ـ مسائل من اإليالء واللِّعان والظِّهار 14
  . ـ مسائل من العدد 15
  .ـ مسائل من الرضاع 16
  . قاتـ مسائل من النف 17
  .ـ مسائل من البيوع 18
  .صلّى اهللا عليه وسلّم وأنهى اجلزء األول بالصالة فيه على النبِي     
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  مصادره: المطلب الثّاني
  

اجتهد يحي املازونِي في اختيار مصادره، على اختالف أنواعها، وهي توحي بسعة علمـه       
جميع مادته، وهي على الشيوقدرته على تالكل الت:  

  
  كتب الفقه المالكي العامة: الفرع األول

  األمهات والدواوين: أوالً
  

  عدد اإلحاالت  سنة الوفاة  املؤلِّف  املصدر  الرقم
أبو حنيفة النعمـان بـن     الفقه األكرب في الكالم   1

ثابت بن زوطي التميمي 
  الكوفي 

/ هـــــ 150
  م767

2  

ـ   األم  2 ن أبو عبد اهللا محمد ب
ــاس  ــن العب ــس ب إدري

  الشافعي

/ هـــــ 204
  م819

4  

مختصر ابن عبـد احلكـم     3
  الفقهي 

أبو محمد عبد اهللا بـن  
  عبد احلكم

/ هـــــ 214
  م829

3  

ــعيد   املدونة الكُربى  4 ــن س ســحنون ب
  التنوخي

/ هـــــ 240
  م854

65  

املستخرجة مـن األمسعـة     5
  املعروفة بالعتبية 

/ هـــــ 255  محمد بن أبِي العتبِي 
  م868

1  

أبو عبد اهللا محمد بـن    املَجموعة  6
  إبراهيم بن عبدوس 

/ هـــــ 260
  م873

1  

أبو عبد اهللا محمد بـن    املوازية   7
إبراهيم املعـروف بـابن   

  املواز 

/ هـــــ 269
  م882

1  

أبو بكر محمد بن أبِـي    مختصر الوقار  8
  يحي زكريا الوقَار

/ هـــــ 269
  م882

1  
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  ألساسيةالمصادر ا: ثانيا
  

  عدد اإلحاالت   سنة الوفاة   املؤلِّف   املصدر   الرقم
محمد بن إبراهيم بـن ابـن     اإلشراف  1

  املنذر
  2  م 931/ هـ  319

2  أبو القاسم عبيـد اهللا بـن     فريعالت
  احلسني بن احلسن بن اجلالّب

  2  م988/ هـ 378

أبو عبد اهللا محمد بن أبِـي    النوادر والزيادات  3
  ريوانِيزيد الق

  22  م996/ هـ 386

أبو احلسن علي بن عمر بـن    مسائل اخلالف   4
أمحد الشريازي املعروف بابن 

  القصار

  2  م1006/ هـ 397

التلقني فـي الفقـه     5
  املالكي 

القاضي عبد الوهاب بن علي 
  بن نصر البغدادي 

  4  م1030/ هـ 422

التهذيب في اختصار   6
  املدونة 

ـ   ي أبو سعيد خلف بـن أبِ
  القاسم محمد الرباذعي

  3  م1046/ هـ 438

7  نة اجلامع لد بن عبـد اهللا    مسائل املدوحمأبو بكر م
  بن يونس 

  8  م1059/ هـ 451

8  الكافي فقه أهـل  ي ف
  املدينة 

أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا  
بن محمد املعروف بابن عبد 

  الرب  

  1  م1070/ هـ 463

اإلستذكار اجلـامع    9
ــذاهب ــاء  لم فقه

ــاء  ــار وعلم األمص
األقطار فيما تضـمنه  
املوطّأ مـن معـانِي   
الرأي واآلثار وشرح 

   .ذلك كلِّه باإلجياز

  1  ــ/ ــ   ــ           / ــ           



192 
 

أبو احلسن اللّخمي علي بـن    كتاب التبصرة  10
  محمد 

  6  م1085/ هـ 478

ــان والتحصــيل   11 البي
والشرح والتوجيـه  

في مسـائل  والتعليل 
  املُستخرجة

أبو الوليد محمد بن أمحد بن 
  رشد اجلد 

  18  م1126/ هـ 520

 املقدمات املمهـدات   12
لبيان ما اقتضته رسوم 
املدونة من األحكـام  
الشـــــرعيات 
ــيالت  والتحصــ
املُحكمات ألمهـات  

  مسائلها املشكالت 

  1  ــ/ ــ   ــ           / ــ           

ابن بشري أبو الطّاهر إبراهيم   ريكُتب ابن بش  13
  بن عبد الصمد التنوخي 

  1  م1131/ هـ 526

أبو عبد اهللا محمد بن علـي    شرح التلقني  14
  بن عمر التميمي املازري

  4  م1141/ هـ 536

  1  ــ / ــ   ــ           / ــ             البرهان   15
القَبس في شرح موطّأ   16

  مالك بن أنس 
بكر محمـد عبـد اهللا   أبو 

  املعافري املعروف بابن العربِي
  1  م1148/ هـ 543

  10  ــ/ ــ   ــ           / ــ             عارضة األحوذي    17
عقد اجلواهر الثّمينـة    18

في مـذهب عـالَم   
  املدينة 

جالل الدين عبد اهللا بن نجم 
  بن شاش

  5  م1219/ هـ 616

ــات    19 ــامع األمه ج
بن احلاجب مختصر ا
  الفرعي 

أبو مجال الدين عثمان بـن  
  عمر بن أبِي بكر بن احلاجب

  36  م 1248/ هـ 646
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شهاب الدين أبـو العبـاس     الذّخرية  20
  الشهري بالقرافي 

  2  م 1258/ هـ 684

ناصر الدين عبد اهللا بن عمر   كتاب الطّوالع   21
  البيضاوي

  1  م1286/ هـ 685

22  رأبِي احلس  قييدالتغي1  م1319/ هـ 719  ن الص  
  

  المختصرات والشُّروح : ثالثًا
  

عـــــدد   سنة الوفاة   املؤلِّف   املصدر   الرقم
  اإلحاالت 

( شرح صـحيح مسـلم     1
  )إكمال اإلكمال املعلم 

األبي محمد بن خلفة بـن  
  عمر الوشتاشي 

  2  م842/ هـ 228

ي أبو عبد اهللا محمد بن أبِ  الرسالة الفقهية   2
  زيد القريوانِي

  2  م996/ هـ 386

شرح صـحيح مسـلم     3
إكمال املعلم : املسمى بـ

  بفوائد مسلم 

عياض القاضي أبو الفضـل  
  عياض بن موسى اليحصبِي 

  2  م1149/ هـ 544

أبو محمد شـرف الـدين     شرح املعالم الفقهية   4
عبد اهللا بن محمد بن علي 
الفهري املعـروف بـابن   

  يالتلمسانِ

  1  م1246/ هـ 644

محمد بن عبـد السـالم     شرح ابن عبد السالم  5
  اهلواري التونسي  

  3  م1348/ هـ 749

  8  م1374/ هـ 776  خليل بن إسحاق املالكي   مختصر خليل   6
أبو عبد اهللا محمـد بـن     مختصر ابن عرفة الفقهي  7

  محمد بن عرفة الورغَمي  
  18  م1401/ هـ 803

8  هرام   امل الشين أبِي البقاء بتاج الد
بن عبد السالم بـن عبـد   

  العزيز الدمريي  

  1  م1403/ هـ 805
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املرتع النبيل فـي شـرح     9
مختصر خليل وتصـحيح  

  مسائله بالنقل والدليل 

أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد  
بن اخلطيب املعروف بـابن  

  مرزوق احلفيد 

  1  م 1438/ هـ 842

أبو العباس أمحد بن محمد   الة شرح الرس  10
بــن عبــد اهللا القلشــانِي 

  التونسي  

  4  م 1457/ هـ 863

  

  الكُتب الفقهية المتخصصة والكُتب المتنوعة : الفرع الثّالث
  كُتب القضاء والوثائق : أوالً
  

عـــدد   سنة الوفاة   املؤلِّف   املصدر   الرقم
  اإلحاالت 

  1  م1008/ هـ 399  ن أمحد بن العطّارمحمد ب  الوثائق املَجموعة  1
أبو األصبغ عيسى بن سهل   اإلعالم بنوازل األحكام   2

  القرطبِي
  1  م1093/ هـ 486

ـ    3 : املتيطية املسـماة بـ
النهاية والتمام في معرفـة  

  الوثائق واألحكام 

أبو احلسن علي بن عبد اهللا 
بن إبـراهيم األنصـاري   

  املتيطي 

  1  م1285/ هـ 570

أبو عبد اهللا محمد بن أمحد   الوثائق   4
بن عبد امللك بن  شـعيب  

  الفشتالي 

  1  م 1377/ هـ 779

5  ي أصول تبصرة احلكام ف
  األقضية ومناهج األحكام  

برهان الدين إبراهيم بـن  
علي بن أبِي القاسم محمد 

  بن فرحون

  1  م  1396/ هـ 799
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  كُتب الفتاوى والنَّوازل: ثانيا
  
عـــــدد   سنة الوفاة   املؤلِّف   املصدر   لرقما

  اإلحاالت 
أبو الوليد محمد بـن    فتاوى ابن رشد  1

  أمحد بن رشد اجلد 
  6  م1126/ هـ 520

فتاوى عز الدين بـن عبـد     2
  السالم 

عبد العزيز بـن عبـد   
السالم بن أبِي القاسم 

  بن احلسن عز الدين

  1  م1261/ هـ 660

في نوازل تقريب األمل البعيد   3
   األستاذ أبِي سعيد ابـن لـب

  الغرناطي 

   أبو سعيد ابـن لـب
  الغرناطي 

  1  م 1402/ هـ 782

علي بن محمد بن أبِي   نوازل الشعبِي  4
  بكر الشعبِي

  1  م1398/ هـ 800

ـ   5 : فتاوى البرزلي املسمى بـ
جامع مسائل األحكام لما نزل 

  من القضايا باملفتني واحلكّام 

قاسم بن أمحـد  أبو ال
ــي   ــوي التونس البل

  املعروف بالبرزلِي 

  8  م 1437/ هـ 841

   

  كُتب التفسير واألحاديث: ثالثًا
  

ــدد   سنة الوفاة   املؤلِّف   املصدر   الرقم عــ
  اإلحاالت 

  1  م855/ هـ 241  أمحد بن حنبل   املسند  1
أبو عبد اهللا محمد بن إمساعيل   التاريخ الكبري   2

  البخاري 
  6  م869/ ـ ه256

أبو عبد اهللا محمد بن يزيـد    سنن ابن ماجه   3
  القزوينِي املعروف بابن ماجه

  2  م886/ هـ 273

  2  م888/ هـ 275أبِي داود سليمان بن األشعث   سنن أبِي داود   4
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  السجستانِي األزدي  
أبو جعفر محمد بن أمحد بن   سنن الترمذي   5

  جعفر الترمذي
  2  م982 /هـ 279

أبو بكر أمحد بن احلسني بن   السنن الكُربى   6
  علي  النسائي

  1  م915/ هـ 303

التمهيد لما في املوطّـأ    7
  من املعانِي واألسانيد  

أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا  
بن محمد املعروف بابن عبد 

  الرب  

  3  م1070/ هـ 463

املنتقى شـرح موطّـأ     8
  اإلمام مالك 

سليمان بن خلـف   أبو الوليد
  الباجي

  6  م1100/ هـ 494

املُحرر الـوجيز فـي     9
  تفسري الكتاب العزيز 

أبو محمد عبد احلق بن غالب 
  بن عطية األندلسي 

  1  م1147/ هـ 542

إحكام األحكام شـرح    10
  عمدة احلكّام 

أبو الفتح محمد بـن أبِـي   
  احلسن علي بن دقيق العيد 

  1  م 1299/ هـ 699

أبو احلسن مسلم بن احلجاج   مسلم صحيح   11
  القشريي النيسابوري  

  4  م 1324/ هـ 828

  

  كُتب القواعد واألصول: رابعا
  

  عدد اإلحاالت   سنة الوفاة   املؤلِّف   املصدر   الرقم
منتهى الوصول واألمل في   1

  علمي األصول واجلدل  
أبو مجال الدين عثمان بن 
عمر بن أبِي بكـر بـن   

  احلاجب

  3  م 1248/ هـ 646

أبو عبد اهللا محمد بـن    القواعد   2
  محمد بن أمحد املقّري

  3  م1357/ هـ 758

 ى بناء الفـروع الوصول إلَ  3
  على األصول

أبو عبد اهللا محمد بـن  
أمحد بن يحي الشـريف  

  التلمسانِي

  1  م1369/ هـ 771
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  كُتب السير والتّراجم : خامسا 
  

  عدد اإلحاالت   سنة الوفاة   ف املؤلِّ  املصدر   الرقم
1  رية الن1  م768/ هـ 151  عبد امللك بن هشام  بويةشرح الس  
ــات   2 ــاء وطبق ــة أولي حلي

  األصفياء  
أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا 

  األصبهانِي 
  2  م1038/ هـ 430

ترتيب املـدارك وتقريـب     3
املسـالك لمعرفــة أعــالم  

  مذهب اإلمام مالك

فضل عياض القاضي أبو ال
ــى  ــن موس ــاض ب عي

  اليحصبِي 

  3  م 1149/ هـ 544
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  منهجه في التأليف: المطلب الثّالث

  
  طريقته في األسلوب والشرح :الفرع األول    

  طريقته في الصياغة واإلقتباس :الفرع الثّاني    
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  منهجه في التأليف: المطلب الثّالث
  

، فجمع فيه أسلوب )1(أراد الشيخ يحي املازونِي لمصنفه أن يكون مصدرا يحصل به اإلنتفاع     
لَجأت إلَى « : تحليل العناصر ونقد اآلراء وتوجيهها، قال في مقدمته املصادر التي نقل منها، في

كتب األسئلة فيما يشكَلُ علَي من نوازل اخلُصوم، متطلبا جوابها من األئمة األعالم املتعرضـني  
  . )3(»من إشكال في كالم بن احلاجب « : ، ليضيف)2(»للفتوى بني األنام 

هاده وعدد إحاالته على مدار مصنفه على املدونة الكربى وغريها، وترجيح ما وقد دلَّ استش     
  .  فيها من أقوال، على طريقته في التأليف والشرح، والصياغة واإلقتباس

         

  طريقته في األسلوب والشَّرح: الفرع األول
  

  :تكمن طريقته في األسلوب والشرح من خالل     
  .)5(، وإقران كل رأي بِمبعثه وعلَّته وقوته، ونقدها)4(نقل اآلراء ـ توسعه في 1
  .)6(ـ ترجيح األقوال واإلعتناء بنقل املشهور منها 2
  .)8(وبسط العبارات والتوسع فيها )7(ـ توضيح املعانِي وبيانِها 3
  .)9(ـ تلخيص النقُول 4

                                                 
   .226/ أنظر  )1(
   .224/ أنظر  )2(
 .225/ أنظر  )3(
    . 365ـ  333ـ  320ـ  304ـ  303 ـ 235/  على سبيل املثال ال احلصر أنظر )4(
 .312ـ  311ـ  275ـ  274ـ  244ـ  243ـ  237ـ  236/  على سبيل املثال ال احلصر أنظر )5(
حاول يحي املازونِي أن يربز اآلراء الراجحة واملرجوحة متخلِّصا من األحكام السابقة لترجيح جديد يقوم على اإلستقراء  )6(

  . 245ـ  291ـ  230 ـ 305 /أنظر . شبه التام
ال شك أنَّ يحي املازونِي قد أفاد في ضبط التعريفات وتمييز املصطلحات الفقهية، ولو أنَّ اإلغراق في املنطق أفسد عليه  )7(

ـ   279ـ   266ـ   261ـ   249ـ   242ـ   232ـ   229/ أنظـر  . أسلوبه، مما جعل أسلوبه صعب الفهـم 
  407ـ  319ـ  316

 .301ـ  300ـ  299 ـ 244ـ  240ـ  234ـ  223/  على سبيل املثال ال احلصر أنظر )8(
  .  286ـ  280ـ  269 / على سبيل املثال ال احلصر أنظر )9(
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  .)2(هأو غري )1(ـ كثرة استعماله ألسلوب القَنفَلَة عن نفسه 5
  . )3(ـ املشاهدة واملعاصرة 6
  

  طريقته في الصياغة واإلقتباس: الفرع الثّاني
  

  :تكمن طريقته في الصياغة واإلقتباس من خاللو     
  .)4(ـ صاغ أغلب قواعد مسائل الطّهارة وضوابطها بصيغة اإلستفهام 1
  .)5(ـ صاغ بعض مسائل الطَّهارة بأسلوب اخلرب لالستشهاد 2
  .)6(ختار أحيانا صياغة الكلِّيات الفقهيةـ ا 3
  .)7(ـ وظَّف أبيتا شعرية من كالم غريه 4
  .)8(ـ تحريه الدقة في التوثيق 5
 )10(، وقد يستشهد بـآراء الشـافعية  )9(ـ التزم في الغالب األعم على مصادر الفقه املالكي  6

  .)12(وبعض الفقهاء املُجتهدين )11(واحلنفية
                                                 

 .313ـ  295ـ  251ـ  249ـ  242ـ  236ـ  233ـ  230/  على سبيل املثال ال احلصر أنظر )1(
  .268ـ  266ـ  264ـ  251ـ  242ـ  240ـ  236ـ  235/  على سبيل املثال ال احلصر أنظر )2(
يستعملها املؤلِّف عندما يتعلَّق األمر باتصاله بأشياخه، أو في وصف أحداث أو وقائع عاينها بنفسه، ويحيل إلَى اجلانب  )3(

  . 316ـ  245ـ  238/ ظر أن. إلَخ ...رأيت، ناظرت، قرأ علينا، : املصدري في ذلك بقوله
 .316ـ  307ـ  305ـ  297ـ  296ـ  295ـ  281ـ  279/  املثال ال احلصر على سبيل أنظر )4(
ـ   309ـ   307ـ   263ـ   240ـ   239ـ   238ـ   236ـ   232/  على سبيل املثـال ال احلصـر   أنظر )5(

317. 
   . 399ـ  385ـ  316ـ  313ـ  310ـ  303ـ  273/  على سبيل املثال ال احلصر أنظر )6(
  . 427ـ  107/ أنظر  )7(
/ أنظـر  . يوثِّق يحي املازونِي منقوالته بذكر قائليها، وكثريا ما يصرح بذكر املصادر التي نقل عنها وأبرز تلك املصادر )8(

 .  262ـ  226
 309ـ  302ـ  301ـ 291ـ  280ـ  271 ـ 265ـ  257ـ  234/  على سبيل املثال ال احلصر أنظر )9(

  . 438 ـ 413ـ  412ـ  366ـ  335 ـ 394ـ  380ـ  374ـ  362ـ  353ـ  335ـ  332ـ 
   .300ـ  292ـ  271/ أنظر  )10(
 .300ـ  292ـ  271 /أنظر  )11(
   .338/ أنظر  )12(
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  تقويم الكتاب: الثالفرع الثّ
  

     ي ال تسيء إلَى قيمة الكتابحاولنا إدالء بعض املالحظات التقييمية الت:  
  .)1(ـ كثريا ما يشحن يحي املازونِي العبارة باآلراء املختلفة 1
  .)2(ـ تأثري املنطق في صياغة بعض مسائله، مع شدة اإلختصار 2
ث يكتفي باإلشارة إلَى تلـك القواعـد أثنـاء    ـ عدم وضع عناوين للقواعد واملسائل، حي  3

  .)3(شرحه
  .)4(ـ اإلستطراد في بعض الفروع والتفسريات 4
  
  
  

                                                 
وبعد الدبغ على اخلالف في سائر اجللود حتى جلد اخلرتير على قول بن عبد « : يقول يحي املازونِي في حكم جلد امليتة )1(

مالك كراهته، ذكر ذلك في التمهيد في احلديث السادس عشر من أحاديث زيد بن أسلم، وحكى  احلكم وسحنون، وعن
أيضا هذا القول اللّخمي وابن رشد في البيان، ألنه يفرق بينه وبني غريه بِما ذكرنا من التكرمي الذي اختص به النافي إلهانته 

فمنعه مالك ... بطن امليتة ألجل اجلنني املرجوة حياته هل يجوز أم ال؟ واستعمال جلده، وإذا ثبت اختالفهم في جواز بقْر 
 . 235ـ  234/ أنظر . »وابن القاسم لحرمة امليتة، مع ما فيه من إحياء نفس، وأجازه غريه 

تالمذة اإلمام  وسئلَ بعض« : قال يحي املازونِي في اعتراض ابن عرفة عن شيخه ابن عبد السالم ألقسام حقيقة الشيء )2(
يصح تقسيم املاهية باعتبار أنواعها تارةً وباعتبـار  : ابن عرفة عن اعتراض بن عرفة على ابن عبد السالم في قول أول شرحه

: باعتبار كذا، أن أراد به ما تنقسم به املاهية بطل قوله: أوصافها تارةً أخرى، وذلك أنَّ ابن عرفة قال قوله هذا، يرد بأنَّ قوله
باعتبار أوصافها، ألنَّ املاهية ال : باعتبار أنواعها، ألنَّ املاهية ال تنقسم بأنواعها بل بفصولها، وإن أراد ما تنقسم إليه بطُُلَ قوله

  . 207/  أنظر. »اجلسم ينقسم إلَى حركة وإلَى سكون : تنقسم ألوصافها، ضرورة بطالن قولنا
  .311ـ  293ـ  286/ أنظر  )4(
ومن ألقي عليه ثوب نجس في صالة فسقط : وأما بطالن الصالة بسقوط النجاسة على املصلِّي فقال الباجي« : ثل قولهم )4(

فأما على رواية بن الفرج فإنه يتمـادى  . وهذا مبنِي على رواية بن القاسم. أرى أن يبتدئ صالته: عنه مكانه، قال سحنون
ن سحنون في النوادر، قال شيخنا بن مرزوق ولعلَّ قول سحنون أرى علـى سـبيل   على صالته، ونقل هذا الفرع أيضا ع

   ـي نـصم فجاسة فيها فقد تقدها بذكر النا بطالننة بل هذه املسألة أخف، وأمم على املدول بعضهاإلستحسان، كما تأو
أن يتيقَّن تذكُّرها : ظاهرها وظاهر مختصر خليلو. ومن رأى في صالته دما يسريا إلَى آخره: املدونة في ذلك، وذلك قوله

ولقائل أن يقول ظاهر املدونة إنما يدلُّ على قطـع الصـالة   : قال شيخنا املذكور. فيها بطل، ولو نسي بعد الذِّكر وتمادى
ـ  ختصره من قوله، وسقوطها في مطالن، كما ذكر خليل فة، وال يدلُّ على البجاسة فيها خاصي صـالة مبطـل   لذكر الن

 . 343ـ  342/ أنظر  .»كذكرها فيه، ألنا إن بنينا على أن أمره بالقطع على سبيل اإلستحسان كما ذكر اللّخمي 
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وصف النُّسح المعتمدة في تَحقيق النّص : المطلب الرابع

  ونَماذج منها
  

  وصف النُّسح المعتمدة في تَحقيق النّص: الفرع األول
  

   )أ ( النسخة  :أوالً
سخة  :اثانيخ ( الن   (  
      )ر ( النسخة :ثالثًا
  )  س ( النسخة  :رابعا

  )  ع ( النسخة  :خامسا
  )و ( النسخة  :سادسا

  
  نَماذج من النُّسخ المعتمدة في تَحقيق النّص: الفرع الثّاني

  
   )أ ( نماذج من النسخة  :أوالً
  )   خ ( نماذج من النسخة  :ثانيا
      )ر ( نماذج من النسخة :اثالثً

  )  س ( نماذج من النسخة  :رابعا
  )  ع ( نماذج من النسخة  :خامسا
  )و ( نماذج من النسخة  :سادسا
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  وصف النُّسح المعتمدة في تَحقيق النّص: الفرع األول
   

  )أ ( النُّسخة : أوالً
  

  . الدرر املكنونة في نوازل مازونة :عنوان المخطوط
ت ( أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلـي املـازونِي    :مؤلِّف المخطوط

  ). م 1478/ هـ 883
  /   :ناسخ المخطوط

  .   م1834/ هـ 1250: أواخر ربيع الثّانِي عام :تاريخ النسخ
   26: المراد تحقيقها عدد األوراق

  .سم32×  21 :المقياس
  .سطر 48 :المسطرة

  .كلمة 16 :في السطرعدد الكلمات 
  .مغربِي نسخي :نوع الخط

   .خزانة الشيخ محمد بن عبد الرمحن ـ آنزغمري ـ أدرار :مكان المخطوط
بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلّى اهللا على سيدنا وموالنا محمد، «  :بداية مسائل المخطوط

ه الغنِي به عن من سواه يحي بن وعلى وآله وصحبه وسلّم كثريا، قال العبد الفقري إلَى رمحة موال
موسى بن عيسى املغيلي نسبا املازونِي دارا، رحمه اهللا تعالَى، احلمد هللا املانح عقـول العلمـاء   
موهبةً خصوا بِها على سائر العقالء، بِمرتلة التشريف وفضل بعضهم على بعض، ورفع بعضـهم  

  .   »... فوق بعضٍ درجات، بِحسن اإللقاء والتقدير، 
وكالَ من الصالة مجزية به ال ينبغي أن يمشي في الصالة، ال ما «  :نهاية مسائل المخطوط

ظنه ألنه حينئذ مناف للصالة لغري تحصيل ما يتوقَّف صحتها عليه، بل قالوا في دفع املار بـني  
جلواب املتعلِّق بالصـالة، فـإنَّ   ما احتجت إليه من ا. إن بعد تحيته ال يمشي إليه: يدي املصلي

    .»الشيخ أطال الكالم في جوابه مع احلاكم بني املختلفني كما أشار إليه السائل 
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  )   ح ( النُّسخة : ثانيا
  

  . الدرة املكنونة في نوازل مازونة :عنوان المخطوط
ت ( زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلـي املـازونِي    أبو :مؤلِّف المخطوط

  ). م 1478/ هـ 883
  /   :ناسخ المخطوط

  / :تاريخ النّسخ
  .ورقة 41 :المراد تحقيقها عدد األوراق

   .سم32×  21 :المقياس
   .سطر 32 :المسطرة

   .كلمة 12 :عدد الكلمات في السطر
   .مغربِي نسخي :نوع الخط

    .خزانة الشيخ احلسينِي ـ ميلة :طمكان المخطو
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه وسـلّم  «  :بداية مسائل المخطوط

تسليما، قال الشيخ اإلمام العالم العالّمة األوحد أبو زكرياء يحي بن عيسى بن موسى املغيلـي  
انح عقول العلماء موهبةً خصوا بِهـا علـى سـائر    نسبا املازونِي رحمه اهللا تعالَى، احلمد هللا امل

العقالء، بِمرتلة التشريف وفضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم فوق بعضٍ درجات، بِحسـن  
  .       »... اإللقاء والتقدير، 

وكالَ من الصالة مجزية به ال ينبغي أن يمشي في الصالة، ال ما «  :نهاية مسائل المخطوط
نه حينئذ مناف للصالة لغري تحصيل ما يتوقَّف صحتها عليه، بل قالوا في دفع املار بـني  ظنه أل

ما احتجت إليه من اجلواب املتعلِّق بالصـالة، فـإنَّ   . إن بعد تحيته ال يمشي إليه: يدي املصلي
  .»لسائل الشيخ أطال الكالم في جوابه مع احلاكم بني املُجتهدين كما أشار إليه ا
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  ) ر ( النُّسخة : ثالثًا
  

  . الدرر املكنونة في نوازل مازونة :عنوان المخطوط
ت ( أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلـي املـازونِي    :مؤلِّف المخطوط

  ). م 1478/ هـ 883
   .حمد بن عبد الرمحن الفالليمحمد بن م :ناسخ المخطوط

    .م1683/ هـ 1094: آخر شعبان عام :تاريخ النّسخ
   .ورقة 49 :المراد تحقيقها عدد األوراق

   .سم21×  12 :المقياس
   .سطر 30 :المسطرة

   .كلمة 12 :عدد الكلمات في السطر
   .مغربِي نسخي :نوع الخط

  .اخلزانة العامة ـ الرباط :مكان المخطوط
بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلّى اهللا وسلّم على سـيدنا وموالنـا   «  :ة مسائل المخطوطبداي

محمد وآله وصحبه، قال العبد الفقري إلَى رمحة مواله الغنِي عمن سواه يحي بن موسـى بـن   
خصوا بِها عيسى املغيلي نسبة املازونِي دارا رحمه اهللا تعالَى، احلمد هللا املانح عقول العلماء موهبةً 

على سائر العقالء، بِمرتلة التشريف وفضل بعضهم على بعض، ورفع بعضـهم فـوق بعـضٍ    
    .   »... درجات، بِحسن اإللقاء والتقدير، 

وكالَ من الصالة مجزية به ال ينبغي أن يمشي في الصالة، ال ما «  :نهاية مسائل المخطوط
 تحصيل ما يتوقَّف صحتها عليه، بل قالوا في دفع املار بـني  ظنه ألنه حينئذ مناف للصالة لغري

ما احتجت إليه من اجلواب املتعلِّق بالصـالة، فـإنَّ   . إن بعد تحيته ال يمشي إليه: يدي املصلي
  .»الشيخ أطال الكالم في جوابه مع احلاكم بني املُجتهدين كما أشار إليه السائل 
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  ) س ( النُّسخة : رابعا
  

  . الدرر املكنونة في نوازل مازونة :عنوان المخطوط
ت ( أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلـي املـازونِي    :مؤلِّف المخطوط

  ). م 1478/ هـ 883
  . رمحن املغراويمحمد بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد ال :ناسخ المخطوط

  / :تاريخ النسخ
  . ورقة 35 :المراد تحقيقها عدد األوراق

  . سم30×  21  :المقياس
  . سطر 33 :المسطرة

  .كلمة 15 :عدد الكلمات في السطر
  .مغربِي نسخي :نوع الخط

   . باتنة ـ يبوزيدالنسخة زاوية القرقور ـ خزانة الشيخ  :مكان المخطوط
سم اهللا الرمحن الرحيم، صلّى اهللا على سـيدنا محمـد وآلـه    ب«  :بداية مسائل المخطوط

وصحبه وسلّم تسليما، وال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم، قال الشيخ اإلمام العالم العالّمة 
األوحد قطب زمانه، أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى املازونِي، رحمه اهللا تعالَى ورضـي  

من بركاته بفضله، احلمد هللا املانح عقول العلماء موهبةً خصوا بِها على سائر  عنه، وأفاض علينا
العقالء، بِمرتلة التشريف وفضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم فوق بعضٍ درجات، بِحسـن  

  .   »... اإللقاء والتقدير، 
في الصالة، ال ما وكالَ من الصالة مجزية به ال ينبغي أن يمشي «  :نهاية مسائل المخطوط

ظنه ألنه حينئذ مناف للصالة لغري تحصيل ما يتوقَّف صحتها عليه، بل قالوا في دفع املار بـني  
ما احتجت إليه من اجلواب املتعلِّق بالصـالة، فـإنَّ   . إن بعد تحيته ال يمشي إليه: يدي املصلي

  .»املختلفني كما أشار إليه السائل الشيخ أطال الكالم في جوابه مع احلاكم بني 
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  ) ع ( النُّسخة : خامسا
  

  . الدرر املكنونة في نوازل مازونة :عنوان المخطوط
ت ( أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلـي املـازونِي    :مؤلِّف المخطوط

  ). م 1478/ هـ 883
  /   :اسخ المخطوطن

  / :تاريخ النسخ
   .ورقة 125 :المراد تحقيقها عدد األوراق

   .سم21×  12 :المقياس
   .سطر 18: المسطرة

    .كلمة 7 :عدد الكلمات في السطر
  .مغربِي :نوع الخط

   .املكتبة الوطنية ـ اجلزائر :مكان المخطوط
هللا على سيدنا محمد وعلى آله بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلّى ا«  :بداية مسائل المخطـوط 

ويلْحق به املُتغير بِما ال ينفَك : وصحبه وسلّم ، وسئلَ سيدي أمحد بن زاغ عن قول بن احلاجب
    . »...  عنه غالبا إلَى آخره 

وكالَ من الصالة مجزية به ال ينبغي أن يمشي في الصالة، ال ما «  :نهاية مسائل المخطوط
نه حينئذ مناف للصالة لغري تحصيل ما يتوقَّف صحتها عليه، بل قالوا في دفع املار بـني  ظنه أل

ما احتجت إليه من اجلواب املتعلِّق بالصـالة، فـإنَّ   . إن بعد تحيته ال يمشي إليه: يدي املصلي
  .»سائل الشيخ أطال الكالم في جوابه مع احلاكم بني املختلفني كما أشار إليه ال
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  )و ( النُّسخة : سادسا
  

  . الدرر املكنونة في نوازل مازونة :عنوان المخطوط
ت ( أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحي املغيلـي املـازونِي    :مؤلِّف المخطوط

  ). م 1478/ هـ 883
هلاشمي بن العربِي اجلزيري التلمسانِي ومنشئًا وأخيه أبو العبـاس  عبيد اهللا ا :ناسخ المخطوط

  . أمحد بن محمد الزروالي
   .م1755/ هـ 1169آخر صفر عام  :تاريخ النسخ
      .ورقة 28 :المراد تحقيقها عدد األوراق

  . سم30×  21 :المقياس
   .سطر 45 :المسطرة

   .كلمة 17 :عدد الكلمات في السطر
  .مغربِي :نوع الخط

      .خزانة الشيخ املهدي البوعبدلِّي ـ بطِّيوة ـ وهران :مكان المخطوط
بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلّى اهللا على سيدنا محمـد وآلـه   «  :بداية مسائل المخطوط

ـ   ن وصحبه، قال الشيخ اإلمام، العالم العالَّمةُ، البحر الفهامة، أبو زكرياء، يحي بن موسـى ب
عيسى، املَغيلي نسباً، املازونِي داراً، رحمه اهللا ورضي عنه، احلمد هللا املانح عقول العلماء موهبةً 
خصوا بِها على سائر العقالء بِمرتلة التشريف، وفضل بعضهم على بعضٍ، ورفع بعضهم فـوق  

     .»... بعضٍ درجات، بِحسن اإللقاء والتقدير 
وكالَ من الصالة مجزية به ال ينبغي أن يمشي في الصالة، ال ما  « :نهاية مسائل المخطوط

ظنه ألنه حينئذ مناف للصالة لغري تحصيل ما يتوقَّف صحتها عليه، بل قالوا في دفع املار بـني  
 ما احتجت إليه من اجلواب املتعلِّق بالصـالة، فـإنَّ  . إن بعد تحيته ال يمشي إليه: يدي املصلي

  .»الشيخ أطال الكالم في جوابه مع احلاكم بني املختلفني كما أشار إليه السائل 
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  )1(بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ظ  2/ 
  )2(وصلّى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه،

  )3(قال الشيخ اإلمام، العالم العالَّمةُ، البحر الفهامة،
ضي ، رحمه اهللا ور)6(، املازونِي داراً)5(، يحي بن موسى بن عيسى، املَغيلي نسباً)4(أبو زكرياء

  . )7(عنه
  

  ]مقدمة الكتاب [ 
  

خصوا بِها على سائر العقالء بِمرتلـة التشـريف،    )8(احلمد هللا الْمانحِ عقول العلماء موهبةً     
وفضل بعضهم على بعضٍ، ورفع بعضهم فوق بعضٍ درجات، بِحسن اإللقاء والتقدير، وذكـاء  

رب البعيد، ويلني الصعب الشـديد، ببالغـة   قَم بِما يالفهمِ وعذوبة التأليف والتصنيف، وأمده
فَملَكُـوه،   )10(لَهم من الفصاحة والبالغة ما تعصب )9(القول على أكملِ وجوه التصريف، وذلَّل

وأوضح لَهم من املشكالت واملعضالت ما تشعب حتى سلَكُوه، وجعل عقُولَهم للنجاح ضمينا، 
كَمينا، أَسهروا في تقييد العقائلِ أجفانهم، وأجالوا في نظْم  )12(احلكيمة )11(راروصدورهم لألس

                                                 
  .»بسم اهللا الرمحن الرحيم «  -: خ )1(
ى رسـول اهللا  والصالة والسالم عل« : خ. »وصلّى اهللا على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم كثريا « : أ )2(

صلّى اهللا على سيدنا « : س. »صلَّى اهللا وسلَّم على سيدنا وموالنا محمد وآله وصحبه « : ر. »وآله وصحبه وسلّم تسليما 
 . »محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما وال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم 

« : س. »قال الشيخ اإلمام العالم العالَّمة األوحد « : خ. »ي عمن سواه قال العبد الفقري إلَى رمحة مواله الغنِ« : أ، ر )3(
 . »قال الشيخ اإلمام العالم العالَّمة األوحد قُطب زمانه 

 .»أبو زكرياء «  -: أ، ر )4(
 . »نسباً «  -: س. »نسبةً « : أ، ر )5(
 .»داراً «  -: خ، س )6(
 . »رحمه اهللا تعالَى ورضي عنه وأفاض علينا من بركاته بفضله « : س. »رحمه اهللا تعالَى « : أ، خ، ر )7(
  .»موهوبة « : ر )8(
 . »ذلك « : خ )9(
 . »تصعب « : أ، ر )10(
 . »ألسرار « : أ، ر )11(
 . »احلكمة « : أ، ر )12(
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قالئدها أفكارهم، ونادموا القتنائها الدفاتر، وسامروا األقالم واملَحابِر، أبقـاهم اهللا للمعـارف   
  :دبع )1(الدينية يرفعون منارها، ويطْلعون شموسها وأقمارها، أما

في عنفوان الشباب، وقادنِي إليها ما يعلمه اهللا من األمور  )2(فإني لَما امتحنت بِخطّة القضاء     
عـن   )4(املظلوم، وقصرِ الباع )3(الصعاب، وكَثُرت علي نوازل اخلُصوم، وتوالت لدي شكيات

  .قياسإدراك ما ال يتطرق إليه الْتباس من نص جلي أو واضحِ 
لَجأت إلَى كُتب األسئلة فيما يشكَلُ علي من نوازل األحكام، متطلِّباً جوابها من األئمـة       

األعالم، املتعرضني للفتوى بني األنام، متخوفاً مما قال عليه الصالة والسالم في القُضاة الثّالثـة  
ولَم أتجاسر على تنفيذ حكمٍ في قضية فيهـا  ، واجتهدت في ذلك علم اهللا جهدي، )5(احلُكَّّام

  .احتمال وحدي، حتى أكون على بصرية من ذلك، كي ال أُهلَك مع كل هالك
رحمه اهللا في مدة قضائه، ما اتفق لي من اإللتجـاِء إلَـى    )6(وقد كان اتفق لموالي الوالد     

ع له من أجوبتهم جملةً وافرة، وكان رحمـه اهللا  كتب األسئلة لألئمة املُعاصرين له، حتى اجتم
  .عزم على ترتيبها على أبواب الفقه فاخترمته املنية قبل ذلك

، وما وجدته بيـد بعـضِ   )7(فضمنت ما كنت جمعت، وما جمع موالي الوالد رحمه اهللا     
تضمنة مسـائل العبـادات، ومسـائل    اخلُصوم، وبيد بعض قضاة وطننا، من أجوبة املتأخرين امل

                                                 
 . »و « : أ )1(
  . »القاضي « : أ )2(
 . »شكايات « : س )3(
 . »الساعي « : خ )4(
القُضاةُ ثالثة، قاضيان في النار، وقاضٍ في اجلنة، فأما الذي في اجلنة فرجلٌ عرف « : قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم )5(

احلق فقضى به فهو في اجلنة، ورجلٌ عرف احلق ولَم يقضِ به وجاز فهو في النار، ورجلٌ لَم يعرف احلق فقضى بني الناس 
، سنن الترمذي، )م 982/ هـ 279ت ( محمد بن أمحد بن جعفر  الترمذي أبو عيسى: أنظر. »نار في العلى جهلٍ فهو 

( ابن ماجه أبِي عبد اهللا محمد بن يزيد القزوينِي  .613/  3، 1322: ت، ح.مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، د
أبِي . 776/  2، 2314: ح، 2004، 1: اد عبد الباقي، طمحمد فؤ: ، تحقيقسنن ابن ماجه، )م 888هـ 275ت 

محمد محي الـدين  : ، تحقيقسنن أبِي داود، )م 888/ هـ 275ت ( داود، سليمان بن األشعث السجستانِي األزدي 
/ هـ 261 ت( أبِي احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري . ت.عبد احلميد، دار إحياء التراث العربِي، بريوت، د

  .      1983محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، : ، تحقيقصحيح مسلم، )م 873
 .91/ أنظر ترجمته ).  1429/  833ت ( أبو عمران موسى بن عيسى بن يحي املغيلي املازونِي  )6(
 . »تعالَى « : + أ )7(
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أَلَهأَلُ عنه، أو سأس ي املُذاكرات، أو  )1(العادات، مع ما كنتي مع األصحاب فل ا يقعمغريي م
، وفيما اعترض به بعضهم )4(أو شراحه )3(احلاجب من إشكالٍ في كالم ابن )2(في مجلس اإلقْراء

حقيق في التل قَعيعلى بعض، ل اةنمن أشياخي من ب هتتلقَّي إلَى ذلك ما كنت ي املسألة، وأضفت
  .نقلٍ غريب عن غريهم، يتشوف الطَّالب إليه، وتنشرِح نفسه عند اإلطِّالع عليه )5(فكرِهم، أو

                                                 
 . »وأسأله « : خ )1(
 . »إقراء « : خ )2(
جمال الدين عثمان بن عمر بن أبِي بكر بن يونس الكردي، الدوينِي األصل، املعروف بابن احلاجب، ولـد   أبو عمرو )3(

م، تتلمذ على شيوخ جلّة كثريين كأبِي 1175/ هـ 571: م، بأَسنا من صعيد مصر، وقيل سنة1174/ هـ 570: سنة
ليل بن سعادة البرمكي، وأبو اجلود غياث بن فارس بن مكّي بن احلسن علي بن إمساعيل األبياري، وأبو العباس أمحد بن اخل

عبد اهللا اللّخمي وغريهم، وعنه أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، وأبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس 
مختصر : ندرية، من تصانيفهم، باإلسك1248/ هـ 646: شوال من سنة 26القرافي وغريهم، وتوفي ضحى يوم اخلميس 

منتهى السؤل واألمل في علمي األصول واجلدل، جامع األمهات في فروع الفقه املالكي، املقصد اجلليل في علم اخلليـل،  
نظر أ. األمالي، شرح املفصل للزمخشري، املقصد اجلليل في علم اخلليل في العروض، الشافية في الصرف، الكافية في النحو

، دار بغية امللتمس في تاريخ رجـال األنـدلس  ، ) 1202/ هـ 599ت ( الضبِي أمجد بن يحي بن عمرية : ترجمته في
/ هــ  768ت ( اليافعي أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سـليمان  . 323/  1967الكتاب بالعربِي، مصر، 

، دار الكتاب اإلسـالمي، القـاهرة،   2: ، طعترب من حوادث الزمانمرآة اجلنان وعربة اليقظان في معرفة ما ي، )م 1366
، 1: ، طالبداية والنهاية، )م 1372/ هـ 774ت ( أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي . 114/  4، 1993

 محمد بن محمد ابن اجلزري شمس الدين أبِي اخلري. 176/  13، 1866مكتبة املعارف، بريوت، مكتبة النصر، الرياض، 
/ ، 1932، مكتبة اخلاجني، مصر، 1: برجستراسر، ط: ، نشرغاية النهاية في طبقات القُراء، ) 1429/ هـ 833ت ( 

م 1570/ هـ 978ت ( عبد القادر بن محمد التميمي الدمشقي . 330/  1س، .ابن تغري بردي، م. 509ـ   508
ـ  3/  2، 1990، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: إبراهيم شمس الدين، ط: فهارسه ، أعداملدارس في تاريخ املدارس، )
. 654/  1البغدادي، هدية العـارفني،  . 351/ البغدادي، إيضاح املكنون . 235ـ   234/  1س، .ابن العماد، م. 4

. 319/ الوفيـات   ابن قنفد، كتاب. 211/  4س، .الزركلي، م. 167/ س .مخلوف، م. 231/  2س، .احلجوي، م
السيوطي، حسـن  . 134/  2السيوطي، بغية الوعاة، . 78/  2س، .ابن فرحون، م. 366/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، 

 .    234/  3ابن خلِّكان، وفيات األعيان، . 56/  1املُحاضرة، 
ت ( ي، املعروف بابن دقيـق العيـد   شرح محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشري: نذكر منهم )4(

م 1336/ هـ 736ت ( وصل فيه إلَى باب احلج، شرح ابن راشد محمد بن عبد اهللا القفصي ): م 1268/ هـ 667
/ هــ  749ت ( ، شرح محمد بن عبد السالم اهلواري » الشهاب الثَّاقب في شرح مختصر ابن احلاجب« : ، املسمى)

ت ( ، شرح خليل ابن إسحاق بـن موسـى اجلنـدي    » تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن احلاجب «: ،  املسمى)م 1348
/ هـ 745ت ( ، شرح عمران بن موسى املشذّالي » التوضيح على جامع األمهات «: ، املسمى)م 1248/ هـ 646
 .، شرح أمحد بن عمر الربيعي في ثَمانية أسفار)م 1344

  .»و « : خ )5(
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     تن1(وص( ِمزلعياع، ولالض ي كراريس عديدة على غري ترتيب خوفميع ذلك فج)على  )2
على أبواب الفقه ليحصل بِها اإلنتفاع، واقتصرت في جميع ذلك على أجوبة املتأخرين  )3(تيبهاتر

من علماء تونس وبِجاية واجلزائر، وأشياخنا التلمسانيني، كشيخي ومفيدي شيخ اإلسالم، علَم 
وشيخي اإلمام احلافظ، ، )4(قَاسم العقبانِي لاألعالم، العارف بالقواعد واملبانِي، سيدي أبو الفض

والفوائد الغريبة، مستوفي املطالبِ واحلقـوق،   )5(بقية النظَّار واملُجتهدين، ذي التواليف العجيبة
، وشيخي اإلمام احلافظ املُتفَنن، بقية الناس، سيدي أبـو  )6(سيدي أبو عبد اهللا محمد بن مرزوق

مـن   )8(م من أشياخنا وأصحابنا من أهل وطننا، رحـم اهللا ، وغريه)7(عبد اهللا محمد بن العباس
يقن ببِم فْعى، وأدام النفَن.  

واآلن قصدت إلَى ترتيبها على أبواب الفقه في مجموع ليحصلَ به اإلنتفاع، ويتمتـع بـه        
، واهللا أسألُ أن ينفع به، وهو حسبِي الناظر أي إمتاع، وسميته بالدرر املَكْنونةَ في نوازِلِ مازونة

   .ونِعم الوكيل، وال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . »فضمنت «  : س. »نت وضم« : خ )1(
 .»والعزم « : أ )2(
 .»ترتيبها «  -: أ )3(
 .24/ أنظر ترجمته  )4(
  . »العديدة « : س )5(
 . 25/ أنظر ترجمته  )6(
 . »القاسم « : خ )7(
 . »تعالَى « : + أ )8(
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ويلْحق به : )4(عن قول بن احلاجب )3(سيدي أمحد بن زاغ )2(شيخنا )1(سألت ]:مسألة [      
يلزم عليه طهوريـة  . بِما ال ينفَك عنه: )5(قد يقال قوله. ال ينفَك عنه غالبا إلَى آخرهاملُتغير بِما 

هـذا   )8(ال ينفَك أحدهما عن اآلخر، وقد يقال )7(مثالً، ألنَّ املاء ومغيره حينئذ )6(املُتغير باللَّنب
حـال   )11(ال يصح، ألنَّ هذا التغيـر . باغال: مع قيد األكثرية لقوله )10(وصفه بالتغير )9(اللَّحق

بوجه ما حني كونـه وصـفًا، وإالَّ لَـزم     )13(يستحيلُ كونه غري حاصلٍ له )12(اتصاف املاء به
بِما يالزمـه  . ويلْحق به املُتغير: النقيضان، وقيد الغلبة في كالمه تقتضي هذا، ألنَّ معنى كالمه

  .إشارة إلَى التالزم، ألنَّ عدم اإلنفكاك تالزم. بِما ال ينفَك: لهتالزما أكثريا، فقو
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . »سئلَ « : خ، ع )1(
 .  »الشيخ « : ع )2(
 .84/ أنظر ترجمته ومصادر ترجمته  )3(
ويلْحق به املُتغير بِما ال ينفَك عنه غالبا كالتراب والزرنيخ اجلاري هو عليهِما، والطّحلب واملَكْث، « : قال ابن باحلاجب )4(

خنِ بالنار واملتغير باملُجاورة أو الدهن كذلك، ومثله بالتراب املطروح على املشهور، وفي امللح ثالثها الفرق بني املعدنِي واملس
 .     11/ س .ابن باحلاجب، م: انظر. »واملُشمس كغريه 

 .  »قوله «  -: ر )5(
)6( نسٍ: بفتح اللَّام والباء، اللَّبجِن مإِس وفرعقِ . مرم، وهو كـالْعوالد ثمن بني الفَر هلَصختساجلسد وم الصخ نواللَّب .

  .      3989/  5س، .ابن منظور، م: أنظر. أَلْبان: واجلمع
 .»حينئذ «  -: أ )7(
 .»ال ينفَك أحدهما عن اآلخر وقد يقال «  -: أ )8(
 . »املُلحق « : ع. »الالَّحق « : خ، س )9(
 . »باملتغير « : س. »بالتغيري « : ر )10(
 . »التغيري «  :خ )11(
 .   »به «  -: ع )12(
  .  »له «  -: ع )13(
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ونحوه  )1(إشارة إلَى كونه تالزما أكثريا، ويلزم عليه أيضا أنَّ املتغير بالزرنيخ. غالبا: وقوله     
 )4(يحكم له باللَّحاقاملتغير ال  )3(، وهو عنده ملحق به، وبيان ذلك أنه جعل)2(غري ملحق باملُطلق

                                                 
محمد رواس قلعه : أنظر. بكسر الزاي، لفظٌ معرب، حجر كثري األلوان يخلط بالكلس فيحلق الشعر، له مركبات سامة )1(

  .  232/  1988، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 2: ، طمعجم لغة الفقهاءجي، 
ما دلّ على شائع في جنسه، من : وفي اإلصطالح. ك من القيدمأخوذ من مادة تدور حول معنى اإلنفكا: املطلق في اللُّغة )2(

/ هــ  395ت ( أبِي احلسن أمحد فـارس  : أنظر. ما دل على وحدة غري معينة: حيث املاهية، والنكرة في سياق اإلثبات
لبِي وأوالده، ، شركة مصطفى البابِي احل2: عبد السالم محمد هارون، ط: ، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللُّغة، )م 1004
املعجم الوسيط لمجمع اللُّغة . 258/  3س، .، م)م 1414/ هـ 817ت ( الفريوزآبادي . 420/  3، 1972مصر، 

هـ 450ت ( األصفهانِي احلسني محمد الراغب . 564/  2، 1972، مطابع دار املعارف، مصر، 2: ، طالعربية بِمصر
/ صفوان عدنان داوودي، طبعة دار القلم، دمشق، دار الشامية، بريوت : يق، تحقاملفردات في غريب القرآن، )م 1058/ 

: إبراهيم األبياري، ط: ، تحقيقكتاب التعريفات، )م 1413/ هـ 816ت ( اجلرجانِي علي بن محمد بن علي . 523
املصباح ، )م 1368/ هـ 770ت ( الفيومي أمحد بن محمد بن علي . 280/  1998، دار الكتاب العربِي، بريوت، 4

، )م 1564/ هـ 972ت ( احلنبلي ابن النجار . 377/  2ت، .، املكتبة العلمية، بريوت، داملنري في غريب الشرح الكبري
القرافي أبـو  . 393/  3، 1993محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، : ، تحقيقشرح الكوكب املنري
شرح تنقيح الفصول في اختصـار املَحصـول فـي    ، )م 1285/ هـ 684ت ( أمحد بن إدريس العباس شهاب الدين 

ت ( اإلجيي عضد الدين وامللّـة  . 264/  1993، دار عطوة للطباعة، مصر، 2: طه عبد الرؤوف، ط: ، تحقيقاألصول
/  2، 1983ة، بـريوت،  ، دار الكتب العلمي2: ، طشرح العضد على مختصر منتهى األصولي، )م 1355/ هـ 756
مصطفى : ، تحقيقبيان املختصر شرح مختصر ابن احلاجب، )م 1348/ هـ 749ت ( األصفهاين شمس الدين . 115

/ هـ 794ت ( الزركشي بدر الدين . 349/  2، 1986، دار املدنِي للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية، 1: بقّا، ط
، مؤسسة قرطبة واملكتبة املكية، 2: عبد اهللا ربيع وسيد عبد العزيز، ط: ، تحقيقوامعتشنيف املسامع بِجمع اجل، )م 1391

تيسري التحرير علـى كتـاب   ، )م 1564/ هـ 972: ت حوالي( أمري باد شاه محمد أمني . 809/  2، 1999م، .د
، )م 1301/ هــ  771ت ( ين السبكي تاج الد. 329/  1ت، .م، د.، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دالتحرير

، عالَم الكتب للطباعة 1: علي محمد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، ط: ، تحقيقرفع احلاجب عن مختصر ابن احلاجب
البحر الُمحيط فـي  ، )م 1391/ هـ 794ت ( الزركشي بدر الدين . 366/  3، 1999والنشر والتوزيع، بريوت، 

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 2: ليمان األشقر، وعبد الستار أبو غدة، طعمر س: ، مراجعةأصول الفقه
/ هــ  631( اآلمدي سيف الدين علي بن محمـد  . 413/  3، 1992دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

 3، 1985ر الكتب العلمية، بريوت، ، دا1: الشيخ إبراهيم العجوز، ط: ، ضبطهاإلحكام في أصول األحكام، )م 1233
، دار 2: ، طفواتح الرمحوت شرح مسـلم الثُّبـوت  ، )م 1766/ هـ 1180( األنصاري محمد بن نظام الدين . 5/ 

 .            360/  1ت، .الكتب العلمية، بريوت، د
  .»لق، وهو عنده ملحق به، وبيان ذلك أنه جعل ويلزم عليه أيضا أنَّ املتغير بالزرنيخ ونحوه غري ملحق باملُط«  - :خ )3(
 .»باإلحلاق « : ع. »بالالَّحق « : س )4(
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غالبا، فالَ ومن املعلـوم  / و 3/ ال ينفَك عنه غالبا، وأما إذا كان ينفَك عنه  )1(إالَّ إذا كان مغيره
ونحوهما مما ينفَك عن املاء غالبا، بل ما رأينا قطُّ ماٌء يجـري علـى    )2(أنَّ الزرنيخ والكربيت

  .زرنيخ، فضالً عن كونه غالباً
املاء عن جنسه، ألنَّ  )3(بل الزرنيخ ونحوه من معادن األرض مما ال ينفَك جنس: فإن قلت     

 ا ال ينفَكمها مق عليها أنعن جنس األرض، وهذه املعادن من جنس األرض، فيصد املاء ال ينفَك
  .اق املتغري بِها باملُطلق، فصح إحل)4(جنس املاء عن جنسه، ألنَّ املاء ال ينفك عنه غالبا

     ا: إذا كان املُراد هذا فال فائدة لقوله: قلتـا،   . غالبعن اجلـنس دائم ألنَّ اجلنس ال ينفَك
اجلاري هو عليهما يقتضي عدم طهورية املتغير بالزرنيخ غري جارٍ، فإنه قَيـد  : وانظروا أيضا قوله

واحلديـد، مـع    )5(يقتضي عدم طهورية املتغير بأوانِي الصفْرعدم تأثري املتغير بوصف اجلريان، و
  .أنه من باب ما تغير بالكربيت والزرنيخ )7(طهور باتفاق، ألنَّ ظاهر كالم اللَّخمي )6(أنه

                                                 
 .  »متغيره « : ر )1(
. الكربيت عني تجري، فإذا جمد ماؤها صار كربيتـا، أبـيض وأصـفر وأكـدر    : قال اللَّيث. من احلجارة املوقد بِها )2(

 .  3811/  5س، .منظور، م ابن: أنظر. الذّهب األحمر: والكربيت
 .  »حبس « : ر )3(
 .»جنس املاء عن جنسه، ألنَّ املاء ال ينفك عنه غالبا «  -: أ )4(
الـذَّهب  : واألصـفَران . وهو ضرب من النحاس. األصفر: لغة ضعيفة مفردها. بِضم فَسكُون، وبكسر الصاد: الصفر )5(

 .449ـ  448/  3س، .ابن منظور، م: أنظر. رانوالزعفران، أو الورس والزعف
 .»أنها « : س )6(
باخلاء املُعجمة، أبو احلسن اللّخمي علي بن محمد الربعي، قريوانِي األصل، فقيه مالكي تفقَّه على ابن محرز والسيوري  )7(

م 1085/ هــ  478: احلديث، تـوفي سـنة  والتونسي وغريهم، وتفقَّه عليه جماعة منهم املازري، له معرفة باألدب و
تعليق على املدونة خرج فيها : من مؤلَّفاته. بصفاقس، وهو مدفون خارج السور في اجلبانة الشرقية بني طريق العني واألفران

زيد عبد الرمحن الدباغ أبو : أنظر ترجمته في). م 1043/ هـ 435: ألَّفه سنة( بآراء كثرية عن املذهب، فضائل الشام 
ابن : ، أكمله وعلَّق عليهمعالم اإلميان في معرفة أهل القريوان، )م 1296/ هـ 696ت ( بن محمد األنصاري األسدي 

: شبوح إبراهيم، تحقيـق : ، تصحيح وشرح)م 1435/ هـ 839ت ( ناجي أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى التنوخي 
ور وممدي عبد الند األححمد . 246/  3، 1962، مكتبة اخلاجني، مصر 1: حمد ماضور، طمحماحلطَّاب أبو عبد اهللا م

التاج : ، وبِهامشهكتاب مواهب اجلليل شرح مختصر خليل، )م 1547/ هـ 954ت ( بن محمد بن عبد الرمحن املغربِي 
ابـن  .  35/  1979فكر، بريوت، ، دار ال2: ، ط)م 1492/ هـ 898ت ( واإلكليل لمختصر خليل لإلمام املواق 

السراج، . 328/  4الزركلي، األعالم، . 117/ س .مخلوف، م. 797/  4عياض، املدارك، . 104/  2س، .فرحون، م
ابن قنفـد، كتـاب   . 220ـ   214/  4س، .محمد محفوظ، م. 51ـ   50/  4س، .احلجوي، م. 88/  1س، .م

 .  123/  2س، .مقديش، م. 692/  1البغدادي، هدية العارفني، . 39/ الوفيات 
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ـ  )2(بأنَّ تغيره من باب ما تغير باملُجاورة)1(ولعلَّ القول       ل أولَى مما ذهب إليه اللَّخمي لنق
 )3(النحاس من موضعه، وحصول الصنعة فيه فبعد شبهه بأصله، ويلزم عليه أنه املتغيـر بـاجلري  

طهور، ألنَّ أصله حجر ونقل وصنع، وكذلك املتغير باآلنية اجلديدة، وال يدري هل يلزم هذا أو 
  .يفرق؟
فضمري . ملتغير بِما ال ينفَك عنه غالباا: )4(احلمد هللا، أما قول بن احلاجب: فأجابنِي بِما نصه     

ويلْحق به املاء املتغير بالشـيء  : ينفَك عائد إلَى املاء، وضمري عنه يعود إلَى ما املوصولة، واملعنى
  .كما ذكرتم في السؤال )5(الذي ال ينفَك عنه املاء في الغالب، واملراد جنس املاء وجنس املتغير

حسبما قررتم ال يلزم، ألنَّ املاء قد ينفَك عن اجلزء األرضـي  . غالبا: عتراض عليه بقولهواإل     
بـالكف،   )7(الغيث قبل الوصول إلَى األرض في األعضاء، واملُعتـرف  )6(املُصرف، كاملتلقِّي من

حو ذلك، مفارقي زجاجة، أو دلوٍ، أو آنية مصنوعة أو ني ثوب، أو فلـألرض   )8(واملَجعولِ ف
  .حني جعله في هذه الظُّروف

بالزرنيخ فحال جريانه عليه، فهو على ظاهره من كـالم بـن    )10(املاء املتغير )9(وأما تقييد     
مفارقتـه لمحـلِّ   : احلاجب، وألنه إذا فارق معدنه ال يثبت له ذلك احلكم لوجهني، أحـدهما 

                                                 
 .»القول «  -: أ )1(
/ س .اجلنـدي، م : أنظر. صورة التغير باملُجاورة أن تكون جيفة بإزاء ماء فتنقل الريح رائحة تلك اجليفة إلَى املاء فيتغير )2(

51    .  
؟ »أو بِمطروح فيه ولو قصدا من تراب « : خليلسئلَ سيدي عبد القادر الفاسي عن ماء تغير باجلري، هل يدخل في قول  )3(

لو كان التراب مصنوعا كاجلبص والنورة فالظّـاهر  « : أما املاء املتغير باجلري، فقال ابن فرحون، وأصله البن رشد: فأجاب
أنه ال يؤثِّر في سلب الطّهورية : واحلديدالتأثري ألنه تغير بالصنعة، لكنهم قالوا في املاء يتغير في اإلناء مثل الفخار والنحاس 

 . 157/  1س .ابن الوزانِي، م: أنظر. »لكونه مما ال ينفك عنه املاء غالبا، وذلك دليل على عدم اعتبار الصنعة 
 .11/ س .ابن احلاجب، م )4(
  .  »املغير « : ر )5(
 .»ماء « + : ع )6(
 .»املعترف «  -: أ )7(
 . » فارق« : خ )8(
 .»تغير « : ع )9(
 .  »املغير « : ر )10(
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، وبعد إحلاقه باألجزاء األرضية، وقـد  )1(كان كالعقاقريأنه إذا فارق معدنه : الضرورة، والثّانِي
  . أنه إذا طُرِح في املاء يترتَّل مرتلة امللح املطروح: )2(يقال
فقد يفرق للمشهور فيه بينه وبني الزرنيخ  )4(، وأما التراب املطروح)3(وفي املعدنِي منه قوالن     

قر املطروح منه ولو كان معدنيا، فإنَّ أجزاء التراب غلبت عليه وامللح، على القول بأنَّ امللح ال يفت
 )5(األرضية أينما كان التراب، فأينما كان املاء الذي معه كأنه في قراره، فال يضـر تغيـره بـه   

  .بِخالف امللح والزرنيخ ونحوهما
الضرورة العامة  )6( بِها، ولكن عارضنا فيهوأما أوانِي الصفْر ونحوها بالقياس أن يضر التغيري     

إلَى استعمال املاء فيها لتسخينه وحمالنِها في األسفار لما يؤمن معها من الكسر، ولشدة احلاجة 
إليها فيها خصوصا، وفي غريها مطلقًا كسائر األوانِي، وقد ورد في السنة أنَّ النبِي صلَّى اهللا علي 

ه إناء من نحاس يسخن له فيه املاء، فالرخصة فيه لهذه الضرورة أولَى من التعليل بِما وسلّم كان ل
آنية النحاس بالكربيت والزرنيخ، الشـتراك  : قُلتم أنه من ظاهر كالم اللَّخمي من اعتبارها، أعنِي

لتم أنه أولَى من كالم اللَّخمي وهو اجلميع في أنَّ املاء اجلاري عليها ال يضره التغير بِها، ومما ق
 )7(أنَّ املتغير باجلري ال يلحق باملُتغير بالتراب والزرنيخ حالة اجلريـان : املُجاورة، ولما قلناه، نقول

                                                 
 .  317/ معجم لغة الفقهاء : أنظر. أصول األدوية من املواد األولية التي تتركب منها: عقَّار: بكسر القاف الثّانية، مفردها )1(
  . 11/ س .ابن احلاجب، م )2(

: راب، وهو قول بن أبِي زيد وابن القصار، ووجه القول بتأثريهأنه من جنس األرض، فكان كالت: وجه القول بعد تأثريه )3(
أنه يشبه املطعوم، وهو قول القابسي، وقد حكى املازري بأنَّ املعدنِي حكمه حكم التراب في جواز التيمم، فلم يؤثر بِخالف 

ؤثِّر به، وذكر الباجي على طريق اإلحتمال، املصنوع، ألنَّ الصنعة قد أخرجته عن أنواع األوجه ومنع التيمم به، فوجب أنه ي
: أنظـر . »يحتمل أن يكون ذلك في امللح املعدنِي، وأما املصنوع فـال  « : فقال بعد أن حكى عدم التأثري عن ابن القصار

 :، طلقنيشرح الت، )م 1141/ هـ 536ت ( املازري أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر . 63ـ  62/ س .اجلندي، م
/ هــ  474ت ( الباجي أبو الوليد سليمان بن خلـف  . 28ـ   27/  1، 1995، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1

               .41/  1، 1983ب العربِي، بريوت، ، دار الكتا3: ، طاملنتقى شرح موطَّأ اإلمام مالك، )م 1081
فيه أنه ال يضر، ووجه مقابله أن املاء ينفك عن هـذا الطّـارئ   املراد باملطروح قصدا ال ما ألقته الريح، فإنه ال خالف  )4(

ابن باحلاجـب،  : أنظر. فيسلب الطّهورية كاملطعومات، وليس اخلالف خاصا بالتراب بل هو جار في الكربيت ونحوهما
 .57/ س .اجلندي، م. 12ـ  11/ س .م
  .  »به «  -: ر )5(
 . »فيها «  :خ )6(
 .»ان رياجلَ« : أ )7(
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 )1(عليهما، سواء كان جاريا عليه أم ال، وذلك لما دخله من الصنعة مع عدم الضرورة العامة إلَى
  . هاستعمال

وأما اآلنية اجلديدة من الفخار، فهي واهللا أعلم في ضرورة استعمالها كآنية النحاس، وممـا       
لك اعتبار الضرورة العامة في ذلك كله، ما قالوه في تغيـر قربـة املسـافر برائحـة      )2(يحقِّق

  .)3(القطران
وء بِماء البئر يستقى باحلبل اجلديـد  أنه كان يجيز الوض )5(عن ابن رزق )4(وقال ابن احلاج     

، )7(أنظر كالمهما في البرزلي، ، عن ابن رشداونحوه )6(الذي يغير رائحة املاء إلَى طعم احللفاء
  .واهللا أعلم

                                                 
 »إلَى «  - :خ )1(
 .  »يلحق « : ر )2(
احلاصل فيها أنَّ التغير بالقطران إن كان بالريح فقط فال يضر، ألنه تغير باملُجاور، فيجوز استعماله في احلضر والسـفر،   )3(

  . 93/ س .نِي، مالوزا: أنظر. وإن كان املتغير منه لونا أو طعما فإنه مسلوب الطّهورية حضراً وسفراً
أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم بن لُب التجيبِي املعروف بابن احلاج، قاضي اجلماعة بقُرطبة، مولده في  )4(

م، لـه  1134/ هــ  529اجلمعة من صفر سنة : م، وتوفي باملسجد اجلامع بقُرطبة يوم1065/ هـ 458: صفر سنة
. 453/ س .ابـن بشـكوال، م  : أنظر ترجمته في. »أسئلة ابن احلاج « : حكام يعرف بـكتاب مشهور في نوازل األ

 .   340/  1املوسوعة الفقهية، . 61/  3املقّري، أزهار الرياض، . 134/ س .النباهي، م
القطّـان  م، أخذ عن أبِي عمرو بن 1035/ هـ 427: أبو جعفر أمحد بن محمد بن رزق األموي القرطبِي، ولد سنة )5(

. م1084/ هــ  477: وابن عتاب، وروى عن أبِي العباس العذري، وأجاز له الصقلِّي، توفي ليلة اإلثنني من شوال سنة
  .70/  1س، .ابن بشكوال، م: أنظر ترجمته يف

ماله في الطّهارة، إالّ فال يجب اإلمتناع من استع: وأما املاء يستقى بالكوب اجلديد أو باحلبل اجلديد« : وقال ابن رشد    
ابـن رشـد، البيـان    : أنظر. »أن يطول مكث املاء في الكوب أو طرف احلبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيرا بينا فاحشا 

  . 137ـ  136/  1س، .البرزلي، م. 899/  2والتحصيل، 
ابن : أنظر. »إن لَم يكن تغيره فاحشا : استقي به، ثالثهاوفي طهورية املتغير بِحبل « : وكذا فرضه ابن عرفة عاما فقال     

             . 897/  2ابن رشد، فتاوى ابن رشد، . 61/  1س، .املواق، م. 61ـ  57/  1س، .احلطّاب، م .57/ س .عرفة، م
التمر والبر والشعري وأشـباه  : ذكَّرا نحوويقع م. حلفَة وحلَفَةٌ، وحلْفَاُء وحلْفَاةٌ: واحدتها. من نبات األغالث: احللفاء )6(

  .965/  6س، .ابن منظور، م: أنظر. ذلك
سئلَ الفقيه أبو عبد اهللا محمد بن جلعدالة عن تغير املاء باحللفاء كتغيرِه من غريها، هـل يجـوز   : وفي نوازل الزياتي     

أما احللفاء في املاء فهو أشد، فال يعفى عـن يسـري   : فأجاب. نه وطعمه ورحيهاستعماله في عادة أو عبادة، أو ال؟ لتغير لو
 .   153ـ  152/  1س، .الوزانِي، م: أنظر. تغيره، كما ال يعفى عن كثريه

 . 17/  1س، .البرزلي، م )7(
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عن اعتراض بن عرفة على ابن عبـد   )2(ابن عرفة )1(وسئلَ بعض تالمذة اإلمام ]:مسألة [      
باعتبار أنواعها تارةً وباعتبار أوصـافها   )5(يصح تقسيم املاهية: )4(ول شرحهفي قول أ )3(السالم

باعتبار كذا، أن أراد به مـا  : بأنَّ قوله )7(أخرى، وذلك أنَّ ابن عرفة قال قوله هذا، يرد )6(تارةً
صولها، وإن أراد باعتبار أنواعها، ألنَّ املاهية ال تنقسم بأنواعها بل بف: تنقسم به املاهية بطل قوله

باعتبار أوصافها، ألنَّ املاهية ال تنقسم ألوصـافها، ضـرورة بطـالن    : ما تنقسم إليه بطُُلَ قوله
  .سكون )9(اجلسم ينقسم إلَى حركة وإلَى: )8(قولنا
هذا الرد ضعيف ال يصح بيانه أن نقول نختار أنه أراد ما تنقسم إليه قوله، ألنَّ : )10(فأجاب     

سواء كانت محمولة حمل اشتقاق، أو حمل مواطات،  )11(هي: اهية ال تنقسم ألوصافها، قلناامل
أو  )13(املاء إما أن يكون حارا: ، واألول هو املراد بدليل قوله)12(مسلَّم: ممنوع، والثّانِي: األول
ل اشتقاق، ألنه لَم يقل إمـا أن  وهذا بعينه تقسيم للماهية إلَى أوصافها املَحمولة حم. )14(باردا

بدون أنه متحرك . اجلسم حركة وسكون: يكون حرارةً أو برودةً، الذي هو نظري قول ابن عرفة

                                                 
 .»اإلمام «  -: ع )1(
 .24/ أنظر مصادر ترجمته  )2(
/ هــ  749: م، وتـوفي سـنة  1277/ هـ 676: اهلواري التونسي، ولد سنة محمد بن عبد السالم بن يوسف )3(

التنبكتي، . 406/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. شرح جامع األمهات البن احلاجب ـ فتاوى: م، من تصانيفه1348
 .  331/ املوسوعة الفقهية . 48/  2كفاية املُحتاج، 

 .»الشرح « : أ )4(
 . »ملاء ا« : س )5(
 .  »تارة «  -: ر )6(
 .  »يريد « : خ )7(
 . »قوالن « : س )8(
 .»إلَى «  -: ع )9(
، مخ، مكتبة محمد بن عبـد الكـبري ـ    حاشية املشذّالي، )م 1344/ هـ 745ت ( عمران بن موسى املشذّالي  )10(

 . و4ورقة / أدرار . املطارفة
  .»متى «  -: ع )11(
 . »م متسلِّ« : س )12(
 .   »حرا « : خ. »حرارة « : أ، ر )13(
الذي نظري قول ابن عرفة اجلسم حركة وسكون بدورانه متحرك وساكن، وال شك في صحته « : + ر. »برودة « : أ )14(

  .»ألنه تقسيم للماهية 
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وساكن، وال شك في صحته ألنه تقسيم للماهية إلَى أوصافها املَحمولة حمل اشـتقاق وهـذا   
  .االعتبار عليه لمن علم كونه ما قلناه

هذه مناقشة ضعيفة، : عن اعتراض ابن عرفة بِما نصه )1(لفقيه سيدي عمر القَلْشانِيوأجاب ا     
وذلك أنَّ الشيخ ابن عبد السالم لَم يقل يصح تقسيم املاهية بأنواعها وال بأوصافها حتى يلزمـه  

فالباء الداخلة علـى  . باعتبار أنواعها تارةً وباعتبار أوصافها أخرى: املذكور، وإنما قال )2(النظر
اعتبار سببية، ومعنى كالمه على ذلك، يصح تقسيم املاهية قسمة نوعية بسبب اعتبـار   )3(لفظة

أنواعها في التقسيم، ويصح تقسيمها قسمة صنفية بسبب اعتبار أوصافها فيه، وال شك في صحة 
واألوصاف لتمكَّن فيها معنى داللة، وحينئـذ   هذا املعنى، أما لو كانت الباء داخلة على األنواع

ذوات األوصاف ال األوصـاف   )4(يرد ما أورده، ألنَّ الذي وقع به التقسيم على اإلعتبار األول
  .أعلم )5(أنفسها، فتأمل ذلك، واهللا

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
افظ، مشارك في بعض العلوم، توفي أبو حفص عمر بن محمد بن عبد اهللا الباجي التونسي، عرف بالقلشانِي، فقيه، ح )1(

شرح طوالع األنوار للبيضاوي، دقائق الفهم في مباحث العلم، شرح على فرعي : م، من تصانيفه1444/ هـ 848: سنة
/ نيل التنبكتي، ال. 122/ القرافي، توشيح الديباج : أنظر ترجمته في. فتاوى كثرية منقولة في املازونية واملعيار. ابن احلاجب

. 793/ البغدادي، هدية العارفني . 119/  6س، .السخاوي، م. 249ـ   248/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 305
   .     575/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، . 475/ البغدادي، إيضاح املكنون 

 .   »النقل « : خ. »النقد « : أ، ر )2(
 .   »لفظ « : خ )3(
 . »الثّانِي « : س، ع. »ل ال األنواع والذي وقع إليه التقسيم على اإلعتبار الثّانِي هي الفصو« : خ، ر )4(
 .»تعالَى « : + ع )5(
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مليـاه  ا: )2(على قول ابن احلاجـب  )1(أورد اإلمام احلافظ أبو علي ناصر الدين ]:مسألة [      
مـن حيـث هـو     )6(مورد التقسيم إن كان مجموع املياه )5(أن قال: وهو )4(سؤاالً .)3(أقسام

مجموع، فاملَجموع من حيث هو كذلك معنى واحد ال نوع له وال صنف، وإن كان األحـاد  
حـاد  من جميـع اآل  )8(وغريه )7(الداخلة تحت املياه، فلم يتعرض املؤلِّف لتقسيمها، ألنَّ املُطلق

                                                 
أبو علي منصور بن أمحد بن عبد احلق املشذّالي، قرأ على العز بن عبد السالم، وأخذ عنه جماعة كاخلطيب بن مرزوق  )1(

د بن الكاتب، وعمران املشذّالحمسنةوأبِي م يسـالة : م، من تصانيفه1330/ هـ 731: ي وغريهم، توفشرح على الر .
عنوان الدراية فيمن عرِف من العلماء في املائـة  ، )م 1357/ هـ 759ت ( الغربينِي أبو العباس أمحد : أنظر ترجمته في

. 217/ س .، مخلـوف، م 229/  1981زائر، رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجل: ، حتقيقالسابعة ببجاية
 .      256ـ  254/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 609/ التنبكتي، النيل 

املطلق طهور، وهو الباقي على خلقته، ويلحق به باملتغير بِما ال ينفك عنه غالبا كالتراب : املياه أقسام« : قال ابن احلاجب )2(
و عليهما، والطّحلب واملكث، واملتغري باملُجاورة أو الدهن كذلك، ومثله بالتراب املطروح على املشهور، والزرنيخ اجلاري ه

طهور باتفـاق،  : مما خولط ولَم يتغير، فالكثري: وفي امللح ثالثها الفرق بني املعدنِي واملسخن بالنار واملُشمس كغريه، الثّانِي
  . 11/ س .ابن احلاجب، م: أنظر» ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو رحيه، فحكمه كمغيره : ، والثّالثمثله: والقليل بطاهر

 .   51/ س .اجلندي، م: أنظر. وأقسام جمع قسم بكسر القاف، واملراد به النوع: قال ابن إسحاق اجلندي )3(
 .»سؤاالً «  -: ع )4(
  .»قالوا « : س )5(
 .»املاهية « : س )6(

هو املاء املطهر الذي يرفع األحداث، ويزيل من الثّوب والبـدن  « : قال ابن رشد. املراد باملطلق ما لَم يضف إليه شيء )7(
  .979/  1أنظر ابن رشد، فتاوى ابن رشد، . »حكم النجاسة بزوال عينها 

( اش جالل الدين عبد اهللا بن نجم ابن ش: أنظر. »هو الباقي على أوصاف خلقته من غري مخالط « : وقال ابن شاش     
: أبو األجفان محمد وعبد احلفيظ منصـور، ط : ، تحقيقعقد اجلواهر في مذهب عالَم املدينة، )م 1219/ هـ 616ت 
  .7/  1، 1995، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1

مطلق ومضـاف،  : املاء ضربان« : ويقتضي أنّ املطلق مرادف للطهور حسب ما قرر القاضي عبد الوهاب، حيث قال     
س .اجلندي، م: أنظر. »ما لَم يتغير أحد أوصافه بِما ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار : والتطهري باملطلق دون املضاف، واملطلق

 /52   . 
: ا، وهو على ثالثة أقساموهو ما تغيرت أوصافه أو أحدها من مخالطة ما ينفك عنه غالب: وهو املاء املضاف نقيض املطلق )8(

أن يكون ما انضاف إليه مـن  : أن يكون ما انضاف إليه من ذلك كله يسريا لَم يغير له وصفًا من أوصافه، والثّانِي: أحدها
أن يكون ما انضاف إليه من ذلك كله ليس هو الغالب عليه إالّ أنه قد غير أوصافه أو : ذلك كله هو الغالب عليه، والثّالث

/ هـ 422ت ( القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي . 980/  1ابن رشد، فتاوى ابن رشد، :  أنظر. ابعضه
محمد ثابت سعيد الغانِي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، مكة : ، تحقيق ودراسةالتلقني في الفقه املالكي، )م 1030
 . 57ـ  56/ املكرمة 
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التقسيم شيئًا آخر، فليس في اللَّفظ ما / ظ 3/ الداخلة تحت املياه لَم يقسمها، وإن كان مورد 
  .يدلُّ عليه

أقول إن مـورده القـدر   : بن اإلمام بِما نصه )1(فأجاب عنه اإلمام العالَّمة سيدي أبو زيد     
ليه ممنوع، ألنَّ اقتضاه أقسام صـدق  هو شيء آخر، قوله ليس في اللَّفظ ما يدلُّ ع )2(املشترك

املَجموع، لَمنعنا كون ال نـوع   )3(بأنَّ مورده: مقسوم عليها يدلُّ على ذلك هذا، مع أنا لو قلنا
معنى : معنى واحد ال نوع له وال صنف، قلنا ما تعنِي بقولك )4(املَجموع من حيث هو: له، قوله

م أنه ال نوع له، ولكن ال نسلِّم إرادته، وإن عنيت به إن عنيت به واحدا بالشخص فَمسلَّ. واحد
، ألنَّ الواحد كما يوصف )5(اجلنس، فال نسلِّم أنَّ وصفه بالواحد يقتضي أن ال نوع له وال صنف

 )6(احليوان جنس واحد، واإلنسان نـوع : به الشخص يوصف به اجلنس والنوع والصنف، فيقال
صنف 7(واحد، واهلندي(  ،باملرتبـة  : وباجلملة فالواحد يقال باعتبارات، فيقالواحد واحـد)8( ،

وواحد بالزمان، وواحد باملكان، فوصف املعنى بالواحد الذي هو أعم من كونه صفة لما ال نوع 
اآلحاد، فإنا نمنع عدم تعرضه  )9(بأن مورده: له، أوله ال يدلُّ على أخص معين، وكذلك إن قلنا

  .املياه لَم يقسمها )11(، ألنَّ املطلق وجميع اآلحاد الداخلة تحت لفظ)10(سيمها قولهلتق

                                                 
شرح على ابـن  : م، من تصانيفه1342/ هـ 743: محمد بن عبد اهللا بن اإلمام، توفي سنة أبو زيد عبد الرمحن بن )1(

القرافـي،  . 188ـ   187/  1التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 245/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. احلاجب الفرعي
 . 128/ توشيح الديباج 

 .»املشترك «  -: س ر، )2(
 .»مراده «  :أ )3(
 .»كذلك « : + خ )4(
 .»نصف « : خ )5(
  .»نوع «  -: ر )6(
 .»صنف «  - :أ )7(
 .»باملذهب « : ع )8(
 .»مراده  «  :أ )9(
  .»قلت « : خ )10(
 .»لفظ «   - :أ، ر )11(
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     ا قاله تقسيم املطلق وغـريه إليـه وإلَـى    : هذه دعوى فأين دليلها؟، فإن قيل: قلتميلزم م
غريه، وتقسيمها  التقسيم وقع في اآلحاد باعتبار تعقُّل اتصافها بإطالق ومخالطة: ، قلنا)1(قسميه

           .إلَى املطلق وقسمه هو بالفعل فال منافاة
 )3(هو مطلق جمع )2(ولقائلٍ أن يقول املُقسم: وأجاب الفقيه سيدي عمر القلشانِي بِما نصه     

، باعتبار طعمه وجمعه، باعتبار محلِّه وجمعه، باعتبار كيفيته من )4(املاء الذي هو أعم من جمعه
جمعه كما في املصادر، وحينئذ  )5(رارة وبرودة، وغري ذلك من جهاته املختلفة املوجبة لتسويغح

فيصح تقسيمه، ألنَّ كل واحد من تلك اجلموع املختلفة بذلك اإلعتبار ينقسم إلَى ثالثة أقسام، 
  .راضبعد، فقد وضح أنّ التقسيم صحيح واندفع اإلعت )6(شرعية وهي التي ذكر املؤلِّف

ذات نفْـسٍ   )9(فيه دآبة بِر )8(عن بئر ونحوه تموت )7(وسئلَ اإلمام ابن عرفة ]:مسـألة  [      
وغيرت ماءه، والبئر بني شريكني، وتطهريه يفتقر إلَى أجر، فطلب أحدهما تطهـريه   )10(سائلة

  .وامتنع اآلخر؟
وله منع شريكه حتى يدفع له منافَـه،   )11(هو كامتناعه من بنائه، فالبانِي أحق به: فأجاب     

  .أعلم )13(املمتنع على أن يبنِي أو يبيع ممن يبنِي، واهللا )12(وكما لو كانت بينهما داراً، خير

                                                 
 . »قسمته « : خ )1(
 . »املنقسم  «  :أ )2(
 . »جميع « : أ، خ، ر )3(
 . »جميعه «  :أ )4(
 . »توسيع « : خ )5(
 . »توسيع « : خ )6(
 .64ـ  63/  1س، .ابن عرفة، م: أنظر )7(
 .79/ س .اجلندي، م: أنظر. احترازا مما لو وقع ميتا، فإن حكمه مخالف: »تموت « : قوله )8(
 79/ س .اجلندي، م: رأنظ. احترازاً من دآبة البحر فإنها إن لَم يتغير لَم يستحب: »دآبة بر « : وقوله. »بر «  -: ع )9(
، احترازاً مما ليس له نفس سائلة كالعقرب والزنبور، فإنهما إذا وقعا في ماء فماتا فيه فإنه »ذات نفس سائلة « : قوله )10(

 .79/ س .اجلندي، م: أنظر. الدم اجلاري: »النفس السائلة « إذا لَم يتغير ال يستحب النزح، واملراد بـ 

 .»به «  -: ر )11(
 »أجبِر « : ر، ع. »جبر « : خ أ، )12(
 .»تعالَى « : + س )13(
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في تفسري سورة البقرة واملائدة  )1(وسئلَ بعض فقهاء تونس عما نقل ابن عطية ]:مسألة [      
، وبعض الشيوخ يحكي فيه اخلالف، فكيف يجمع )2(غري املسفوح من اإلمجاع على طهارة الدم

  .؟)4(إن ثبت اخلالف )3(بينهما؟ وما وجه القولني
لعلَّه ما دام متصالً باللَّحم، والقوالن فيه بعد انفصاله، وتوجيه القولني في : فأجاب بأن قال     

كر تحرميه في القرآن في ثـالث آيـات،   أن الدم ذُ )5(غري املسفوح حسبما أشار إليه ابن بشري

                                                 
أبو محمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحان بن عطية املُحاربِي، من أهل غرناطة، ولِّي القضاء بِمدينة ألْمرية في شهر  )1(

: جِمون في تاريخ وفاته، فقيل في سـنة م، واختلف املتر1088/ هـ 481: م، ولد سنة1134/ هـ 529: محرم سنة
املُحرر الوجيز في : من تصانيفه. م1151/ هـ 546: م، وقيل سنة1146/ هـ 541: م، وقيل سنة1147/ هـ 542

إحسان عباس، دار : ، تحقيقفوات الوفيات والذّيل عليهاالكُتبِي محمد بن شاكر، : أنظر ترجمته في. تفسري الكتاب العزيز
  .539/  3ابن اخلطيب، اإلحاطة، . 295/ السيوطي، بغية الوعاة .  256/  2ت، .، بريوت، دالثقافة

، يـراد بـه   »إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيِر ومآ أُهلَّ بِه لغيرِ اِهللا « والدم في قوله تعالَى : قال ابن عطية )2(
ما خالط اللَّحم فغري محرم بإمجاع، وفي دم احلوت املزايل للحوت اختالف، ويلزم من طهارته أنه غري محرم،  املسفوح ألنَّ

رخص ذكر اللَّحم من اخلرتير ليدلَّ على تحرمي عينه ذكّى أم لَم يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغريهـا،  
أنتم تقولون خرتيرا، وذهب أكثر  :رتير املاء كراهية، أبى مالك أن يجيب فيه، وقالوأمجعت األمة على تحرمي غريه، وفي خ

  .ثالثيةك ينظر، فاللّفظة اللُّغويني أن لفظة اخلرتير رباعية، وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خزر العني ألنه كذل
الدم ولَحم الْخنزِيرِ ومآ أُهلَّ لغيرِ اِهللا بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ واملُترديةُ و حرمت عليكُم الْميتةُ و« والدم في قوله تعالَى      

، معناه املسفوح ألنه بِهذا تقيد الدم في غري هذه اآلية فريد املطلق إلَى املقيد، وأمجعت األمة على قليل الدم املخالط »الْنطيحةُ 
ال يحرم من فصد له ووبر يأكلونه فِـي  : حم، وعلى تحليل الطِّحال ونحوه، وكانت اجلاهلية تستبيح الدم ومنهم قولُهماللّ

األزمات، ولَحم اخلرتير مقتضى شحمه بإمجاع، واختلف في استعمال شعره وجلده بعد الدباغ، فأجيز ومنع، وكل شـيء  
/ هــ  546ت ( ابن عطية أبو محمد عبد احلق بن غالب األندلسي : أنظر. ظمامع اخلرتير حرام بإمجاع جلدا كان أو ع

، دار الكتب بالعلمية، 1: عبد السالم عبد الشافي محمد، ط: ، تحقيقاملُحرر الوجيز في تفسري الكتاب العزيز، )م 1151
  .           150/  2. 240/  1، 1993بريوت، 

  .»فيه « : + خ )3(
 . 112/  1يسي، املعيار، الونشر )4(
كان تلميذًا لسـحنون،  . م817/ هـ 202: أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشري، ولد بالقريوان سنة )5(

أنظـر  . ، كتاب الوثائق)شرح ابن بشري ( املَجموعة، شرح مسائل املدونة : من تصانيفه. م874/ هـ 260: توفي سنة
ابـن  : ، تحقيقكتاب طبقات علماء إفريقية، )م 971/ هـ 361ت ( محمد بن احلارث بن أسد  اخلشنِي: ترجمته في

 1061/ هـ 453ت ( املالكي أبو بكر عبد اهللا بن محمد . 182. / ت.شنب محمد، دار الكتاب اللُّبنانِي، بريوت، د
ر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم نساكهم وسيكتاب رياض النفوس ـ في طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم و، )

ابن . 363ـ  360/  1983املطوي محمد العروسي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : البكُّوش بشري، مراجعة: ، تحقيق
 . 134/ س .الشريازي، م. 183/  6س، .الزركلي، م. 116/  1س، .عذارى، م
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 :، الثّالثة)2(﴿ إِنما حرم علَيكُم املَيتةَ والدم ﴾: ، الثّانية)1(﴿ حرمت علَيكُم املَيتةُ والدم ﴾: األولَى
أَن يكُونَ ميتةً اَو دمـا مسـفُوحا    ﴿ قُل لَّآ أَجِد في مآ أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطعمه إِالَّ

﴾)3(.  
بعمومـه كـان الـدم    : الدم في األولَى والثّانية مفرد محال باأللف والالّم، فإن قلنا فلفظُ     

، واألولى والثّانية يدالَّن )5(باآليات الثَّالثة ويكون نجسا )4(املسفوح بعض أفراد هذا العام، فيحرم
املسفوح وغريه دون معارض وال مخصص، فدلَّ مجموع اآليات الثَّالث على أنَّ  على ذلك في

أنّ املفرد املُحلَّى كان مطلقًا بـأن  : الدم كله على اختالف أصنافه نجس محرم األكل، وإن قلنا
الثّالثة، فتـدلُّ   ، قيدنا لفظ الدم في األولَى والثّانية باملسفوح لذكره في)6(رددنا املطلق إلَى املقيد

اآليات على حكم املسفوح دون غريه، إالّ أن يقال العموم هنا وإن لَم يدل عليه اللّفظ، فالسياق 
ألـ، في امليتة واخلرتير للعموم، فكذلك في ما اقترن بِهِما، وكذلك : يدلُّ عليه داللة ظاهرة، ألنَّ

  .نما عمومها من السياق وال من اللَّفظ، إ)7(﴿ اَو دما مسفُوحا ﴾: النكرة في قوله 
     جاسة بدليل مالزمهـا  : قائل أن يقولولحرمي األكل يستلزم النهذا اإلستدالل بناء على أنَّ ت

، مع تحرمي )8(في امليتة ولَحم اخلرتير، وذلك ممنوع بدليل طهارة ما ال نفس له سائلة ولَم يذَك
                                                 

  .3/ املائدة  )1(
 .173/ البقرة  )2(
  . 145/ األنعام  )6(
 .»فيخرج «  :أ، ر )4(
 .»نجاسة «  :أ )5(
ما دلَّ على املاهية بقيد : وفي اإلصطالح. ما قيد لبعض صفاته، وهو إسم مفعول، ومعناه اخلالف املطلق: املقيد في اللُّغة )6(

الطحان : ، تحقيقاملعجم األوسط ،)م 970/ هـ 360ت ( الطربانِي أبو القاسم سليمان بن أمحد : أنظر. يقلِّل من شيوعه
الباجي أبو الوليد سليمان بن . 455/ معجم لغة الفقهاء . 769/  2، 1995، مكتبة املعارف، الرياض، 1: محمود، ط

، مؤسسة الرعينِي للطباعة والنشر، 1: حماد نزيه، ط: ، تحقيقاحلدود في أصول الفقه، )م 1081/ هـ 474ت ( خلف 
غاية املرام في شرح مقدمة ، )م 1494/ هـ 900ت ( ابن زكري التلمسانِي أبو العباس أمحد . 47/  1973بريوت، 

هـ 994ت ( العبادي ابن القاسم . 536/  2، 1983حمند أودير مشنان، دار التراث ناشرون، اجلزائر، : ، تحقيقاإلمام
. 281/  1995، مؤسسة قرطبة، السـعودية،  1: ربيع، طعبد اهللا : ، تحقيقرح الكبري على الورقاتالش، )م 1585/ 

. 189/  2، 1984، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت،    3: ، طتفسري النصوص في الفقه اإلسالميأديب محمد صالح، 
 .   292/ س .اجلرجانِي، م. 5/  3س، .اآلمدي، م

 .  144/ األنعام  )7(
 .»يرد « : خ )8(
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ملشهور، وإذا لَم يتم الدليل الدال لما قلناه، فيستدل بقوله صلّى اهللا عليه على ا )1(أكله إذا لَم يذَك
  .»إنما تغسلُ ثوبك من البولِ والغائط واملنِي والدم « : )2(وسلم لعمار

بـأنَّ الـذَّكاة    )5(يـرِد . )4(لو كان دم السمك نجِسا لشرِعت ذكاته: )3(وقول ابن العربِي     
مشفس ال إلخراج الدرعة إزهاق الن6(رعت لس(.  

بن مرزوق في بعض تآليفه  )7(ولَما تحدث شيخنا اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا محمد     
املسفوح، لَـم أقـف عليـه صـرحيا      )8(ما ذكر بعض الفقهاء من طهارة غري: على الدماء قال

 )9(النقل واهللا أعلم كالم اللَّخمي، حيث قال فـي كتـاب  للمتقدمني، وإنما مستندهم في هذا 
والدم على ضربني، نجس ومختلف فيه، فاألول دم اإلنسان، ودم ما ال يجوز أكلـه،  : الطّهارة

ودم ما يجوز أكله إذا كان خروجه في حال احلياة، أو حني الذَّبح ألنه مسفوح، واختلف فيما 
  .ةيبقى في اجلسم بعد الذَّكا

                                                 
 .»يذَك «  -: خ )1(
  .»لعمار «  -: ع )2(
م، سمع 1075/ هـ 468: أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا ابن العربِي األندلسي األشبيلي، ولد سنة )3(

من أبو عبد اهللا بن طلحة النعالي وطراد بن محمد الزينبِي ونصر بن البطر وجعفر السراج وأبو القاسم املوزنِي وغريهم، وعنه 
القبس في شرح : م، من تصانيفه1148/ هـ 543: قاضي عياض وابن بشكوال، توفي بفاس في شهر ربيع اآلخر سنةال

الذهبِي أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن : أنظر ترجمته في. موطّأ مالك بن أنس، ترتيب املسالك في شرح موطّأ مالك
ابن . 1298ـ  1294/  4ت، .، دار إحياء التراث العربِي، بريوت، دتذكرة احلفّاظ، )م 1347/ هـ 748ت ( أمحد 

ـ   296/  4س، .ابن خلِّكان، م. 255ـ   254/  1املغرب في حلي املغرب، . 460ـ   459/  2س، .بشكوال، م
. 302/  5س، .ابـن تغـري بـردي، م   . 256ـ   252/  2س، .ابن فرحون، م. 279/  3س، .اليافعي، م. 297

 3الكتانِي، سلوة األنفاس، . 230/  6س، .الزركلي، م. 90/  2البغدادي، هدية العارفني، . 162/  2س، .الداودي، م
  .   136/ س .مخلوف، م.   198/ 
 .أنهه طاهر مطلقًـا : طاهر، ومقابل املشهور: فمسفوحه نجس، وغري مسفوحه: مثله على املشهور، أي كسائر الدماء )4(

  . 93 /س .اجلندي، م: أنظر
 .»يريد « : خ )5(
. 93/ س .اجلنـدي، م : أنظـر . منع تعليل الذّكاة بِما ذكره الحتمال مشروعيتها إلزهاق الـنفس بسـرعة  : جوابه )6(

 .112/  1الونشريسي، املعيار، 
 .»محمد «  -: ع )7(
  .»غري «  -: سخ،  )8(
 .   »كتب « : خ )9(
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﴿ حرمت علَيكُم : وقال أيضا في باب ما يحلُّ ويحرم من املطاعم بعد أن ذكر قوله تعالَى     
: ، حرم اهللا الدم في هذه اآلية جملة من غري تقييد، وقيد ذلك في سورة األنعام، فقال)1(املَيتةُ ﴾

واختلف قول مالك فـي غـري   : ى املقيد، ثُم قال، فوجب رد املطلق إلَ)2(﴿ اَو دما مسفُوحا ﴾
/ ال تعاد : نجسا فهو حرام، وقال أيضا )3(مرة الدم كله نجس، وإذا كان غريه: املسفوح، فقال

املُحـرم  : )6(، وقال بن مسلمة)5(﴿ اَو دما مسفُوحا ﴾: اليسري، قال تعالَى )4(الصالة من/ و 4
، ألتبِع )8(﴿ اَو دما مسفُوحا ﴾: لوال قول اهللا: أنها قالت )7(ء عن عائشةوقد جا: املسفوح، قال

وفيها الصفرة، ويكون في اللَّحم الدم، فال يكون على الناس  )9(ما في العروق، وقد نطبخ البرمة
ل أن يظهر منها الدم املذكَّاة قبل أن تقطع وقب )10(إن استعملت الشاةُ: غسله، ثُم قال أثناء كالمه

مرة حرام، ومرة حالل، : كاملشوية جاز أكلها اتفاقا، واختلف إذا قطعت فظهر الدم فقال مالك
، فلو قطع اللَّحم على هذا بعد إزالة املسفوح ولَم يحرم، )11(﴿ اَو دما مسفُوحا ﴾: لقوله تعالَى

  .وجاز أكله بانفراده
                                                 

  .144/ األنعام  )1(
  .144/ األنعام  )2(
 .   »كلُّه « : خ )3(
 .»الدم « +  :أ )4(
﴿ اَو دمـا  : لوال قـول اهللا : وقد جاء عن عائشة أنها قالت: املُحرم املسفوح، قال: وقال بن مسلمة«  -: خ: . اآلية )5(

  . »مسفُوحا ﴾ 
م، كان أحد شـيوخ  948/ هـ 337: أبو الفرج أمحد بن محمد بن عمر بن احلسن بن مسلمة البغدادي، ولد سنة )6(

اخلطيب البغدادي : أنظر ترجمته في. األمالي: م، محدث، من تصانيفه1024/ هـ 415: اخلطيب البغدادي، توفي سنة
فـؤاد  . 68ـ   67/  5، 1931، مطبعة السـعادة،  تاريخ بغداد، )م 1020/ هـ 463ت ( أبو بكر أمحد بن علي 

محمود حجازي وأبو الفضل فهمي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، : إلَى العربية ، نقلهتاريخ التراث العربِيسيزكني، 
 .  284/  1كحالة، معجم املؤلِّفني، . 469/  1، 1977

/ هــ  57: زوج النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم، توفِّيت سـنة  عائشة أم املؤمنني بنت أبِي بكر الصديق القرشية التميمية، )7(
. 48ـ   47/ س .الشـريازي، م . 352ـ   350/  2النووي، تهذيب األمساء واللُّغـات،  : ترجمتها في أنظر. م676

 .   89/  1موسوعة أعالم املغرب، 
 . 144/ األنعام  )8(
  .»البرمة «  -: أ )9(

 .269/  1س، .ابن منظور، م: أنظر. برم، وبِرام، وبرم: قدر من حجارة، واجلمع: وهي     
    .»الشاة «  - :خ )10(

  . 144/ األنعام  )11(
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ال تعاد الصالة من اليسـري،  : وكأنهم أخذوا الطّهارة من قوله: حمه اهللاقال شيخنا اإلمام ر     
ألنَّ عـدم إعـادة    )1(وذلك ال يدلُّ على الطّهارة. املُحرم املسفوح: ومن مفهوم قول بن مسلمة

، )3(رخصة لعدم اإلنفكاك، وكذا عدم غسل يسريه إنما هو رخصة أيضـا  )2(الصالة من اليسري
، وظاهر )4(ل مثل هذا الدم، إنما هي لرفع احلرج واملشقَّة كما أشارت إليه عائشةوكذا إباحة أك

مك، أو والدم كله سواء دم حيض أو س: أو غريه، لقوله )6(مسفوحا )5(املدونة نجاسة الدم كُلِّه
  .)7(غريه يغسل قليله وكثريه

إشكال، ألنه إن كان عبارة عن الذي  )9(عنههذا الدم الذي حكوا طهارته  )8(ثُم في تصوير     
مما يجري في احلال، وإن كان جاريا قبل ذلك لزم القول بطهارة ما كان جاريا من الدم الكثري، 
ثُم تجمد وهو باطل لدخوله في املسفوح الذي أطبقوا على نجاسته، وإن كان عبارة عن اليسري 

يفيه اجلريان ل يلوا احلكم فيه علـى  الذي ال يصححه كمقدار رأس اإلبرة، فكان حقُّهم أن يتارس
كونه بِهذه املرتلة من القلَّة، ال على كونه غري املسفوح املوهمِ طهارة ما هو أكثر من هذا القـدر  
بكثري، مع أنَّ الوصف الذي أحالوا عليه احلكم غري منضبط، وإن كان عبارة عن البـاقي فـي   

ثَّلُوا به، فإن كان حكمهم عليه بالطّهارة حال كونه فيها وقبل بروزه كما ذكـر  العروق كما م
اللَّخمي في الشاة املشوية، فال ينبغي أن يختلف في هذا، ألنَّ اعتبار نجاسة الدم وغـريه مـن   

 )10(الفضالت إنما هو بعد بروزه من البدن ال قبل ذلك وإالَّ لزم نجاسة احلي لمـا فيـه مـن   
منه ما حكـى ابـن    )12(، ولذا حكى اللّخمي اإلتفاق على أكل الشاة املشوية، وقريب)11(الدم

                                                 
  .»من قوله « : + ع )1(
 . »وذلك ال يدلُّ على الطّهارة ألنَّ عدم إعادة الصالة من اليسري . املُحرم املسفوح: ومن مفهوم قول بن مسلمة«  - :أ )2(
 . »أخرى « : ر )3(
 . »رضي اهللا عنه « + : أ )4(
   . »كلَّها « : س )5(
 . »مسفوحه « : خ، س )6(
   .114/  1الونشريسي، املعيار،  )7(
  . »تصور « : خ )8(
 . »عندي « : خ )9(
 .»من «  -: ع )10(
 .»الدم «  -: ع )11(
 .»وقريبا « : خ )12(
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والدم يراد به املسفوح، ألنّ ما خالط اللّحم فغـري محـرم   : فإنه قال في سورة البقرة )1(عطية
خمـي،  بإمجاع، وإن كان حكمهم عليه بالطّهارة بعد بروزه من العروق كما هو ظاهر قول اللّ

، وما حكاه عن مالك من أنه حالل، ففي أخذ الطّهارة من احللْية )3(ذكر )2(اختلف إلَى آخر ما
، )5(﴿ اَو دمـا مسـفُوحا ﴾  : قوله تعالَى )4(نظر، وأيضا فتعليل مالك احللية بِما اقتضاه مفهوم

اآلية، فإذاً  )6(كما اقتضاه منطوقيقتضي أنه إنما يحلُّ منه ما لَم يجري، وأما ما جرى فإنه يحرم 
  .)7(ليس كل ما بقي في العروق حالالً كما هو ظاهر الدعوى

ومن هذا البحث تعلم أنَّ في إحالتهم التنجيس على الدم املسفوح إشكاالً، ألنهم إن عنـوا       
طهارة ما انعقد واحلصول، لزم  )8(باملسفوح الذي فسروه باجلاري ما كان جاريا بِحسب الفعل

من الدم الكثري الذي كان جاريا وهو باطل كما مر، وإن عنوا به ما كان جاريا بِحسب القـوة  
والقبول، أو ما يصح على جنسه أن يجري، لزم نجاسة ما لَم يظهر منه كالباقي في العـروق،  

محرم عمـالً بِمقتضـى قولـه     الدم كله نجس: وهو باطل باإلمجاع املتقدم، واَألولَى أن يقال
، وهذا احلكم فيه إنما يكون فيما ظهر منه، إذ ال يسمى دما )10(﴿ والدم ﴾: في اآليتني )9(تعالَى

  .)11(إالّ بعد معاينته وظهوره
 وأما حالة كونه باطنا في العروق، فال نسلِّم أنّ هذا اإلسم يتناوله سلّمنا، لكن ال نسلِّم أن     

 ظهر ال بِما بطن على ما اسـتقرئ  مراده بِحكم اآلية لما قدمنا، وألنّ هذا احلكم إنما يناط بِما
، أي الظاهر الذي يقع عليه )12(﴿ والدم ﴾: فمعنى قوله تعالَى امن أصول الشريعة، فإذا تقرر هذ

                                                 
 .150/  2. 240/  1س، .ابن عطية، م )1(

  .»ما «  -: ع )2(
  .»ذكر «  -: ع )3(
  .»مقطوع « : ع )4(
  . 144/ نعام األ )5(
  .»يقتضي أنه إنما يحلُّ منه ما لَم يجري، وأما ما جرى فإنه يحرم كما اقتضاه منطوق . مسفُوحا: قوله تعالَى« : ع )6(
 . 114/  1الونشريسي، املعيار،  )7(
 . »الفعل « : ر )8(
 . »قوله تعالَى «  -: ع )9(
   .  115/ النحل . 173/ البقرة  )10(
 . 114/  1الونشريسي، املعيار،  )11(
 .    115/ النحل . 173/ البقرة  )12(



245 
 

، )2(، أي مهراقاً)1(مسفُوحا ﴾ ﴿: في اخلارج إسم الدم، وهذا معنى قوله تعالَى في اآلية األخرى
  .هرقته: )3(سفحت الدم واملاء: فَي معنى

الدم عام بناًءا علـى  : ال بالعموم واخلصوص، وإن قلنا )4(وعلى هذا فال تعارض بني اآليتني     
د أن تعريف اإلسم املفـر : الـ في إسم اجلنس املفرد للعموم وال باإلطالق والتقييد، إن قلنا: أنَّ

بـأل ال يعم خالفًا لألكثر في اعتقادهم، ألنَّ اآليتني من هذا القسم الثّانِي، ولبعضهم في أنهـا  
، بعض إمجال )5(﴿ والدم ﴾: من األول ومع كل طائفة بحثٌ يطول ذكره، وإنما في قوله تعالَى
: ا كما قدمنا، فجاء قوله تعالَىلما عسى أن يتوهم منه أنه يتناول الباطن الذي ال يراد باحلكم هن

، زيادة بيان ورفع لذلك اإليهام ولو سلِّم عموم الدم، كما ذهب إليه بعضـهم  )6(﴿ مسفُوحا ﴾
باآلية األخرى لفوات شرطه الذي هو املعارضة، وتكون على تقدير  )7(لَما صح ادعاء تخصيصه

وجب تا عند أكثر العلماءتسليمه من موافقة اخلاص حكم العام الذي ال ي8(خصيص( .  
الـ في الدم جنسية، والصـواب أنهـا   : وأما الذين ادعوا اإلطالق والتقييد، فبناًءا على أنَّ     

، بيانا للفرد الذي تعلّق )9(﴿ اَو دما مسفُوحا ﴾: التعريف احلقيقية، وعلى هذا فيكون قوله تعالَى
نَّ احلكم إذا علِّق بِماهية، فاملقصود منها الفرد املطـابق للماهيـة ال   به احلكم من تلك املاهية، أل

 )10(أكلت اخلُبز وشربت املاء، وهـذا احلمـل  : املاهية، الستحالة وجود الكلِّي في اخلارج نحو
  .م، واهللا تعالَى أعل)11(اإلطالق والتقييد عند العالم باملباحث العقلية والنحوية مغاير لمحلِّ

                                                 
 . 144/ األنعام  )1(
 . »مهروقًا « : ع )2(
 . »املاء «  -: خ )3(
 .»أصالً « + : ع )4(
 .  115/ النحل . 173/ البقرة  )5(
 . 144/ األنعام  )6(
م 1248/ هـ 646ت ( اجب أبو عمرو عثمان جمال الدين ابن احل: أنظر. قصر العام على بعض أفراده: التخصيص )7(
البـاجي،  . 119/  1985، دار الكتب العلمية، بـريوت،  1: ، طمنتهى الوصول واألمل في علمي األصول واجلدل، )

 . 506/  2س، .ابن التلمسانِي، م. 44/ احلدود 
 .114/  1الونشريسي، املعيار،  )8(
  .  144/ األنعام  )9(
  .»املَحمل « : ع )10(
  .»النحوية «  -: ع )11(
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وقع في نوازل الشعبِي مـن   )3(عما )2(املشذَّالي )1(وسئلَ الفقيه سيدي محمد ]:مسألة [      
سئلَ بعضهم عمن ترك مطمورة مفتوحة فوقع فيها خرتير فوجِد ميتا، هل يجوز بيع هذا : )4(قوله

نتفَع به ويغيبه عـن النصـارى   ال، وال يزرعه صاحبه وال ي: )6(قال. ؟)5(الطّعام من نصراين أم ال
  .هل هذا احلكم متفق عليه أم ال؟. به )7(حتى ال ينتفعون

، فقيل )11(في مطمورة وقعت فيها فأرة ونتنت )10(البن أبِي زيد )9(مثل هذا وقع: )8(فأجاب     
عت في درسـه  كيف احلكم في زكاتها وبيعها وشرائها وصدقتها وتسلُّفها؟ وكيف إن وق: له

  .وتفسخت؟
  
  
  

                                                 
 . »أمحد « : ع )1(
 . 68/ أنظر ترجمته  )2(
 .»عن ما « : خ )3(
 . 8/  1الونشريسي، املعيار، . 150/  1س، .البرزلي، م )4(
  .»أم ال «  -: ر )5(
 . و14ورقة / س .عمران بن موسى املشذّالي، م )6(
 . »ينتفعوا «  :س )7(
 . و14ورقة / س .ن بن موسى املشذّالي، معمرا )8(
 .»وقع «   -: أ )9(
م، تفقَّه على علي 922/ هـ 310: أبو محمد عبد اهللا بن أبِي زيد عبد الرمحن النفزي القريوانِي، ولد بالقريوان سنة )10(

ي وغريهم، وتفقَّه به جماعة كأبِي بن اللّباد، واألبيانِي ودارس بن إمساعيل وأمحد بن سعيد وزياد بن موسى وسعدون اخلوالنِ
: بكر بن عبد الرمحن وأبو سعيد الرباذعي واللّبيدي وإبنا األجدابِي وغريهم، توفي بالقريوان في نصف شعبان مـن سـنة  

كتاب اإلستظهار في الرد على البكرية، كتاب الرد على ابن مسرة املارق، كتاب اإلقتداء : م، من تصانيفه996/ هـ 386
بأهل السنة، كتاب البيان عن إعجاز القرآن، كتاب تهذيب العتبية، كتاب الرسالة، كتاب مختصر املدونة، كتاب النـوادر  

. 96/ س .مخلـوف، م . 492/  4عياض، ترتيب املـدراك،  . 135/  3س، .الدباغ، م: أنظر ترجمته في. والزيادات
. 441/  2س، .اليـافعي، م . 120/  3س، .احلجوي، م. 131/  3 س،.ابن العماد، م. 230/  4س، .الزركلي، م

  .   447ـ  443/  2س، .محمد محفوظ، م. 447/  1البغدادي إمساعيل، هدية العارفني، 
 .»وسقيت « : ع )11(
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من الفأرة ما ال يقدر على دفعه واإلمتنـاع منـه لكثرتـه، فعـن      )2(إن أتاهم: )1(فأجاب     
هذه ضرورة، وإذا درسوا فلْيلْقُوا ما رأوا من جسد الفأرة، وما رأوا مـن دم احلَـب    )3(سحنون

الدم بالرباءة أنـه درِس وفيـه فـأرة،    عزلوه وحرثوا وأكلوا ما سواه، ولَهم بيع ما لَم يرى فيه 
ويخرِجون زكاته منه وال يخرجون منه لغريه، ويتصدقون به تطوعا، وما فيه الدم ظاهرا ال يباع 
وال يسلّف ولكن يحرث، ولَهم سلفه إذا لَم يظهر فيه الدم واحتاجه املُستسلف، ولو باعه منـه  

ملطْمر ألقي ما حوله وأكل ما بقي، وإن شربت املطمـورة  كان أحب إلَي، وما مات في رأس ا
وطالت مدتها حتى يظن أنها تسقى من صديدها إلَى آخرها، زرِع ذلك ولَم يؤكَل، ولو كـان  

عظيما ال يكاد يبلغ إلَى جانبها وأسفلها، زرعوا من ذلك ما شكُّوا فيه وأكلوا ما سواه  )4(مطمرا
، وليس كـالقمح إذا  )5(يبلغ إليه من صديدها، ولَهم غسلُ ما ظهر فيه الدم وأكلهمما ال يكاد 

النجس، فيحتمل أن يكون هذا خالف لما في نوازل الشعبِي أو ال، فيكون اخلرتير  )6(شرب املاء
  . متفقًا عليه، واهللا تعالَى أعلم

بـأنَّ  : ن الفتوى، ال يتخرج إالَّ على القولوما في نوازل الشعبِي إغراق م: )7(قال البرزلي     
  .املتنجس ال ينتفع به مطلقًا، وهو خالف املشهور

                                                 
 . و14ورقة / س .عمران بن موسى املشذّالي، م )1(
 .»إن أتى « : خ )2(
م، رحل إلَى 776/ هـ 160: عيد بن حبيب التنوخي القريوانِي، ولد بالقريوان سنةأبو سعيد عبد السالم سحنون بن س )3(

: ، فكانت املدونة اجلامعة آلراء مالك وابن القاسم، توفي سـنة )أجوبة ابن القاسم البن الفرات ( املدينة فصحح األسدية 
وجيه، املقدمات املمهدات، طراز املَجالس، مناهج املدونة الكربى، التنبيه على مبادئ الت: من تصانيفه. م854/ هـ 240

: أنظر ترجمتـه فـي  . التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح مشكالت املدونة، الشرح الصغري على تهذيب الربادعي
ـ   366/  1س، .ابن خلكان، م. 133ـ   132/ س .الشريازي، م. 249/  1س، .املالكي، م. 70/ س .مخلوف، م
/  2س، .ابن ناجي، م. 94/  2س، .، ابن العماد، م130/ س .اخلشنِي، م. 153ـ  148/  3س، .زكني، مسي. 367
  . 129/  4س، .الزركلي، م. 132ـ  131/  2س، .اليافعي، م. 68ـ  43

 .»مطمورا « : خ )4(
 .»أكلوه « : خ )5(
 . »املاء «  -: خ )6(
 . 150/  1 س،.م البرزلي، )7(
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، /ظ 4/ في فأرة وقعت في صابون ال سائل وال جامد  )1(ومثلُ هذا ما سئلَ عنه أبو جعفر      
حولَها، وإلَى اإلحنالل إن كان يميل إلَى اجلمود طُرِحت وما : )2(هل يغسل بذلك الصابون؟ فقال

  .)3(غسل به، ثُم يطهر الثّوب
 )5(ماء الذّهب والفضة بالنار، ثُم تطفىعما يفعله الصاغة من إح: )4(وسئلَ أيضا ]:مسألة [      

  .في املاء النجس، هل تطهر إذا غسلت بعد ذلك باملاء الطّاهر؟
بأنه يطهر إذا غسل بِماء طاهر، : ا سألت عنه فأجابعن مثل م )6(أبو عمران لَئس: فأجاب     

يعجن بِماء نجس، ثُم يطبخ أو اخلاتم تطفى فـي مـاٍء    )7(في اآلجر: وخالفه ابن أبِي زيد فقال
  .النجاسة فيه قائمة والبِس اخلاتم حاملُ النجاسة: نجس، قال

لفة لمسألة ما طُبِِخ بِمتنجس أو بول، والصحيح أما مسألة اآلجر فهي مخا: )8(وقال البرزلي     
طهارته وقيل مكروه، وموافق القول بأنّ النار والشمس واهلواء ال تطهر النجاسة، وهو املشـهور  

الطّهارة بِهما، وتطهر بعد ذلك باملاء، ويجري علـى   )9(في رماد امليتة ونحوها، والصحيح فيه
اء نجس هل يطهره ماء آخر بعده أم ال؟ ومسألة اللّحم إذا غُلِّـي بِمـاء   مسألة اجلاف إذا بلَّ بِم

  .طاهر بعد طبخه بِماء نجس

                                                 
)1( ري ورحل إلَى مصر، من تصـانيفه أبو جعفر مي، تفقه بأبِي بكر األلري األصغر، عرف بالوتد بن عبد اهللا األحم :

 . 167/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. كتاب في مسائل اخلالف
 .8/  1الونشريسي، املعيار،  )2(
  .و14ورقة / س .عمران بن موسى املشذّالي، م )3(
   . ن.ن، ص.م )4(
 .»باملاء « : س )5(
هـ 369: ، ولد سنة)نسبة إلَى بنِي غفجوم وهم فرع من زناتة ( أبو عمران موسى بن عيسى احلاج الفاسي الغفجومي  )6(

م بفاس، ثُم رحل إلَى القريوان حيث درس على أبو احلسن القابسي وأمحد بن قاسم بن عبد الرمحن وقاسم بن أصبغ 979/ 
: رحل إلَى بغداد فحضر بِها مجلس الفقيه أبِي بكر بن الطَّيب، ثُم رجع إلَى القريوان وتوفي بِها سـنة  ، ثُمموالعطار وغريه

 .935/  3كحالة، معجم املؤلِّفني، . 199/  3س، .الدباغ، م: أنظر ترجمته في. م1038/ هـ 430
 يشوى بالنار ويستخدم في البناء، ويعرف باللِّنب املشـوِي  الطِّني: أجرة: بضم اجليم وتشديد الراء، لفظٌ معرب واحدته )7(

 .35/ معجم لغة الفقهاء : أنظر).  Brick( وبالقرميد 

 . 154ـ  153س، .البرزلي، م )8(
 . »بِها « : ع )9(
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فـي   )1(وهو السكِّني إذا طُفيت: وأما مسألة اخلاتم فقال شيخنا اإلمام ابن عرفة في نحوها     
التي حصلت  )3(املاء يهيج احلرارةوال يدخل فيها، ألنَّ  )2(املاء النجس، الصواب أنها ال تقبل املاء

بالنار في داخل احلديد فتدفع عنها املاء، ألنّ طبعه مضاد لطبع احلرارة، لكنه يهيجها ويخرجهـا  
فال يقبل احلديد بعد ذلك شيئًا بداخله، لكونه جمـادا   )4(إلَى خارج ذات احلديد، فإذا انفصلت

نجس، هذا على مذهب الطّبـائعيني ومـن يقـول     متراص األجزاء، فال يكون فيها حينئذ ماء
 )6(، وأما على مذهب األشاعرة فليس هنالك، إالّ أنّ اهللا تعالَى أزال حرارة)5(بالكمون والظُّهور

باملاء عادة أجراها اهللا ال طبيعة فيها، هذا ليس هناك قدر زائد على الواقع من انفصـال   )7(النار
  .)9(ة املاء إياهعلى احلديد بِمداخل )8(احلرارة
إذا بلغ الشمع وفيه : وهي )12(عنها شيوخنا )11(ونزلت مسألة سألت: )10(قال ]:مسألة [      

يقول بغسلها، وتكون طاهرة  )13(ذهب ثُم أنه ألقاه من املخرج، فكان الشيخ أبو القاسم الغربينِي
الصـواب  : ه اإلمام ابن عرفة وقـال كالنواة واحلصاة إذا ألقاها بعد أن ابتلعها صحيحة، وخالف

نجاسة الشمع ألنه يتميع باحلرارة، وبداخله بعض أجزاء ما في البطن فيتنجس باطنه كظـاهره،  
  .واهللا تعالَى أعلم

                                                 
 . »طُبِخ « : ر )1(
 .»بِها « : ع )2(
  .»بِها « : ع )3(
 . »انطفأت « : س )4(
 »الطهورة « : خ )5(
 .»حرارات « : ع )6(
  .»النار «  -: ر )7(
 .»احلرارات « : ع )8(
 .154ـ  153/  1س، .البرزلي، م )9(
 .152/  1، ن.م )10(
 .»سألت «  -: ع )11(
 .»شيخنا « : ع )12(
السالم وطبقتـه،   أبو بالقاسم أمحد بن أمحد بن أمحد الغربينِي التونسي، ولَد صاحب عنوان الدراية، أخذ عن ابن عبد )13(

التنبكتـي، كفايـة   . 104/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. م1370/ هـ 772: وتولّى الفتيا بتونس، وتوفي سنة
 .130/ نويهض، معجم أعالم اجلزائر . 224/ س .مخلوف، م. 28/ س، .ابن اجلزري، م. 39/  1املُحتاج، 
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وعلى هذا تأتي مسألة ذكرها شيخنا اإلمام ابن عرفة عن بعض شيوخه : )1(قال ]:مسألة [      
في ثوب غسل بِماء زمزم قبل غسله؟، فأفتى بأنه ال يكفّن به حتى أنه سئلَ عمن أراد أن يكفّن 

منها أنَّ هذا ال يجري إالَّ على مذهب : بغريه، وكان شيخنا يستشكله بوجهني، األول )2(يغسل
أنَّ أجزاء املاء قد ذهبت حسا ومعنى، ولَم يبقـى  : بِمنع غسل النجاسة به، والثّانِي )3(ابن شعبان

تا وال صفة، وكان يتقدم لنا فيه نظر، ألنَّ صفة املاء من ملوحة وحالوة وغري ذلك يوجد لَها ذا
  .أعلم )5(تعالَى )4(في ذلك الثّوب، فهي دليل على أنَّ بعض أجزائه باقية ببقاء تلك الصفة، واهللا

ة وبانت عنـه  وسئلَ اإلمام ابن عرفة عمن سقطت عليه نجاسة وهو في الصال ]:مسألة [      
  .؟)7(ِبِها حتى سلَّم )6(في احلال، هل يقطع أو يتمادى؟ أو كيف إن لَم يستشعر

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 154/  1س، .البرزلي، م )1(
 . »ال يغسل « : س )2(
أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان املصري املعروف بالقرطبِي، أخذ عن أبِي بكر بن صدقة وغريه، وعنه أبو القاسم  )3(

الزاهي في الفقه، كتاب في : م، من تصانيفه966/ هـ 356: م، وقيل سنة965/ هـ 355: الغافقي وغريه، توفي سنة
/ هــ  748ت ( الذهبِي شمس الدين محمد بـن عثمـان   : أنظر ترجمته في. مناقب مالكأحكام القرآن، كتاب في 

، مؤسسة الرسـالة، بـريوت،   1: األرناؤوط شعيب والعرقوسي محمد نعيم، ط: ، تحقيقسير أعالم النبالء، )م 1347
، املوسوعة الفقهية، 294ـ   293/  2عياض، ترتيب املدارك، . 155/ س .الشريازي، م. 79ـ   78/  16، 1985
1  /331   .   
  .»اهللا «  -: ر )4(
 . »تعالَى «  -: ر )5(
 . »يشعر « : أ )6(
 . »يسلِّم « : ع )7(
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، ويعيد إذا لَم يستشعر بِها ما دام فـي الوقـت،   )3(صالته وال يتمادى )2(يقطع: )1(فأجاب     
طع ظاهره ولو كان اآلن ي الصالة أنه شرق أو غرب، قإذا علم وهو ف: )4(بدليل قوله في املدونة

  .)5(مستقبل القبلة
في الوقـت،   )6(بأنه يتمادى وال يقطع، وال يعيد: وأجاب اإلمام سيدي أبو القاسم الغربينِي     

ألنَّ غسل النجاسة واجبة مع الذكر، وهو ما تذكرها حتى انفصل عنها، ويعيد في الوقت ألنـه  
  .)7(فعل جزًءا من أجزاء الصالة وهو متلبس

كل جزء من أجزاء الصالة مسـتقل  : وهو عندي يتخرج على مسألة وهي: )8(قال البرزلي     
األولَى  )10(السجود من )9(إذا نسي: لذاته عن بقية صالته، أو كلها كالشيء الواحد، وهو مسألة

عة هل تنتقـل  والركوع من الثّانية، هل يضيف سجود الثّانية لألولَى أوال؟ وكيف إذا بطلت رك
  .األخرى محلَّها أم ال؟

                                                 
 .22ـ  21ـ  20/  1س، .الوزانِي، م. 95/ س .ابن عرفة، م )1(
مادي إذا خشي فـوات الوقـت، ألنَّ   ال يختلفون في الت: القطع مشروط بسعة الوقت، وأما مع ضيقه فقال ابن هارون )2(

  .162/ س .اجلندي، م: أنظر. املُحافظة على الوقت أولَى من دفع النجاسة
 .      95/ س .ابن عرفة، م: أنظر. ومن علم نجاسة في صالته ففيها يقطع: وقال ابن مسلمة     

مادي مطلقًا، سواء أمكن نزعه أم ال؟ إالّ أنه إن لَـم  والظّاهر من جهة اللَّفظ أنّ ابن املاجشون يقول بالت« : قال خليل )3(
/ س .اجلندي، م: أنظر. »فإن نزعه فال شيء عليه، وإن لَم يرتعه أعاد أبدا : يعيد في الوقت، وإن أمكن نزعه: يمكن نزعه
162 .  
ابن : أنظر. »دى ثُم نزعه وأعاد تما: ويرتعه إن أمكنه ويتمادى، وإن لَم يمكنه: وقال ابن املاجشون« : وقال ابن شاش     

  .112/  1س، .شاش، م
 .466/  1س، .املازري، م: أنظر. »تمادى : قيل يتمادى بعد نزعها، وإن لَم يمكنه النزع« : وقال املازري     

 . 184/  1املدونة،  )4(
إذا علم : ي الوقت، بدليل قوله في املدونةيقطع صالته وال يتمادى، ويعيد إذا لَم يستشعر بِها ما دام ف: فأجاب«  -: ع )5(

 .»وهو في الصالة أنه شرق أو غرب، قطع ظاهره ولو كان اآلن مستقبل القبلة 
 »ويعيد « : خ )6(
 .21/  1س، .الوزانِي، م. 9/  1الونشريسي، املعيار،  )7(
  .153/  1س، .البرزلي، م )8(
 . »بقي « : ر .»انتهى « : خ )9(
 . »من «  -: س )10(
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تقرير أخذ ابن عرفة من مسألة املدونة املذكورة أنَّ مباشـرة  : ابن عرفة )1(قال بعض تالمذة     
لو علمه بعد  )4(منهما )3(كُال )2(املصلِّي للنجاسة في محلِّ صالته كترك استقباله القبلة فيها، ألنَّ

علـى   )7(وقد نص في املدونـة . )6(وكلنا استوفَى بعدها فكذا فيها في الوقت، )5(صالته أعادها
القطع في مسألة القبلة، فكذا في مسألة النجاسة، ألنَّ ظاهر إطالقه ولو كان حني علمه مستقبل 

مسـاواة وهـو    )9(أنه قياس: ويرد أخذه بوجهني، األول: )8(نة عموم، قالالقبلة، وإطالق املدو
أنَّ اإلعادة في الوقت أخف من القطع، : له مجرد تسوية في قبوله خالف،  الثّانِيباحلكم الثّابت 

زوال  )10(فال يلزم من استوائهما في األخف استواؤهما في األشد، وقد اختلف فـي شـريطة  
  .استقبال القبلة )11(نجاسة املصلِّي، واتفق على شريطة

التي  )12(رجل كتب مصحفًا، فلما فرغ منه وجد في الدواةوسئلَ بعضهم عن  ]:مسألة [      
  .كتب منها فأرة ميتة، ماذا يجب في ذلك؟

إن كان تبين أنَّ الفأرة كانت في اإلناء منذ بدأ، فالصواب عندي أن ال يقـرأ  : )13(فأجاب     
يتبين له ذلك فليحملـه علـى   في األرض ويدفنه فيها، وإن كان ال  )14(فيه، ويحفر له صاحبه

  .)15(الطّهارة إن شاء اهللا
                                                 

وبه تعلم أنّ الصواب فـي املسـألتني   « : بحث فيه غري واحد، منهم الوانوغي والشيخ الرهونِي، قال بعد كالم ما نصه )1(
      .22/  1س، .الوزانِي، م: أنظر. » التمادي مع اإلعادة في الوقت كما قال الغربينِي ومن وافقه

  .»ألنَّ «  -: ع )2(
 . »كالً «  -: ع )3(
 . »منهما «  -: ع )4(
 . »أعاد « : أ، ر )5(
 . 21/  1س، .الوزانِي، م )6(
 . 184/  1املدونة،  )7(
 .»قال «  -: ع )8(
 .»قياس «  -: ع )9(
 .»شرطية « : عأ،  )10(
 .»شرطية « : خ، ع أ، )11(
 .  »الدواية « : ع )12(
  .31/ س، .الوزانِي، م )13(
 .  »لمصاحفه « : ع )14(
 .»تعالَى « : + س )15(
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فال يتحتم، بل إذا أراد محوه محاه في موضع طاهر، ويدفنه  )3(أما دفنه: )2(البرزلي )1(قال     
أو يحرق أوراقه، كما فعل عثمان رضي اهللا عنه لَما جمع من املصاحف، والصواب عنـدي إن  

، واملراد ال يثبت مع الغسل وينتفع به ويحمل على )4(أن يكون الورق رقا أمكن غسل أوراقه مثل
الطّهارة، كما إذا صبِغَ بِمتنجس وغسل وبقي لون الصبغ، وإن كان ال يمكن صـبغه بوجـه   
فيحتمل أن يفعل به ما تقدم من دفنه أو حرقه أو ينتفع به كذلك، كما أجيز لبس الثَّوب النجس 

ي غري الصجس، وذكرفيت النب ال يدركه شـيء مـن    )6(أنه )5(الة واإلستصباح بالزطاهر طي
ذكر : )8(في مسألة اخلاتم، فينظَر في ذلك، ومنه مسألة )7(الواقعات، وقد علمت ما البن القاسم

البول أو الدواب احلاملة لألثقـال لصـالح    )11(صروف )10(دخول: في اخلالء، ومسألة )9(اهللا
  .سجد، وكل هذه للضرورةامل
  

                                                 
  .»قال «  - :ر )1(
 . 145/  1س، .البرزلي، م )2(
  .»عندي « : + س )3(
  . »رقاق « : ر )4(

     قدار الفكر، دمشـق،  2: ، طالقاموس الفقهيسعدي أبو جيب سعدي، : أنظر. ما يرقّق من اجللد ليكتب فيه: والر ،
 . 484/  2س، .القلقشندي، م. 152/  1988

 . »اهللا تعالَى « : + ر، ع )5(
 . »أنه «  -: ر )6(
أبو عبد اهللا عبد الرمحان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي املصري، عرف بابن القاسم، تفقه باإلمام مالك واللّيث بن  )7(

/ هـ 191: لّيثي، توفي بِمصر سنةسعد ومسلم بن خالد وغريهم، وعنه أصبغ وسحنون وابن عبد احلكم ويحي بن يحي ال
/ هــ  852ت ( ابن حجر العسقالنِي شهاب الدين أمحد بن علـي  : أنظر ترجمته في. م، روى املدونة عن مالك806
. 357ـ    356/  1الذهبِي، تذكرة احلفّاظ، . 252/  6، 1907، تهذيب التهذيب، دار صادر، بريوت، )م 1448

   .   271/  1موسوعة الفقه اإلسالمي، . 433/  2عياض، ترتيب املدارك، 
 .»مسألة «  -: أ )8(
 .»تعالَى « + : أ )9(
 .»دخول «   -: ع )10(
 .»ظروف « : عر،  )11(
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والـريح إن  : )1(وسئلَ بعض تالمذة ابن عرفة عن قول ابن عرفة في مختصره ]:مسألة [      
في املاء يرد  )3(مطلقًا على الغاية، بن الْماجِشون )2(الم لغووتخريج ابن عبد الس. عسر قلعه لغو

بقائه لقوته باإلستصحاب، وبأنَّ املاء يـدفع  بأنّ داللة الشيء على حدوث أمر ضعف منها على 
  .صواب عندك أم ال؟/ و 5/ كيف تقرير هذا الرد؟ وهل هو . عن نفسه، قاله اللّخمي

يعنِي خرج ابن عبد السالم لغو الريح وإن لَم تعسر إزالته على الغاية، ابن : فأجاب بِما نصه     
رده أنّ داللة تغير ريح املاء على شيء حدث فيه أضعف  املاجشون في املاء بِما حلَّ فيه، وتقرير
فـي املَحـلّ لقـوة هـذا      )5(بقاء بعض أجزائهـا  )4(من داللة ريح النجاسة بعد إزالتها على

أنَّ قـول بـن   : باإلستصحاب، ألنّ األصل استصحاب بقاء ما وجِد، ويرد رده بوجهني، األول
ا علم حلول شيء فيه أوجب تغير رحيه، ال فيما لَـم يعلـم   املاجشون املخرج عليه إنما هو فيم

سبب تغير رحيه، فالتخريج أخروي، ألنه إذا ألغى الريح مع العلم بوجود سببه، فأحرى مع عدم 
  .العلم بوجوده، بل مع العلم بعدمه

زالـة عـني   أنّ قوله األصل البقاء عمالً باإلستصحاب خالف الفرض، ألنَّ الفرض إ: الثّانِي     
النجاسة بالغسل، وأما رده التخريج املذكور بأنَّ املاء يدفع عن نفسه يريد فيضعف تأثري الريح فيه 

جاسة بِحسن، واهللا أعلمبِخالف محلِّ الن.  
  
  
  

                                                 
   .123/ س .ابن عرفة، م )1(
 .»لغوه « : خ )2(
ميمون، ولقبه أبا سلمة، واملَاجِشون  أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أبِي سلمة املاجشون املدنِي، إمسه )3(

صبغ يكون باملدينة، تفقَّه على يد والده واإلمام مالك وإبراهيم بن سعد، وروى عنه سليمان بن داود املصري وعمرو بـن  
م 869/ هـ 256ت ( البخاري أبو عبد اهللا محمد بن إمساعيل : أنظر ترجمته في. م827/ هـ 212: علي، توفي سنة

عياض، ترتيب املدارك، . 424/  5ت، .محمد عبد املغنِي خان، دار الكتب العلمية، بريوت، د: ، مراقبةلتاريخ الكبريا، )
 . 408/  6ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 360/  1
 . »عن « : س )4(
 .»أجرابها « : س )5(
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وال يخفى على أحد ضعف هذا : ، فإنه قال)3(سواء )2(هذا الرد للفقيه العالم األبي )1(ونحو     
إن قول ابن املاجشون إنما هو فيما وقع فيه شيء تغير ريح املاء بسببه، ال فيما تغير رحيه الرد، ف

حتى يقال داللة ريح املاء على شيء حدث فيه أضعف من داللة ريح النجاسة على بقاء جـزء  
و فـي  منها في املَحلّ، ألنّ األصل استصحاب ما قد وجد، وإذا كان قول ابن املاجشون إنما ه

ذلك، فال يبعد أن يكون التخريج أخرويا، وأيضا جعل األصل البقاء عمالً باإلستصحاب خالف 
  .النجاسة بالغسل، واهللا أعلم )4(الفرض والكالم، إنما هو بعد ذهاب

: )5(وسئلَ بعض فقهاء وطننا عن القولني املذكورين، ذكر ابن احلاجب في قوله ]:مسألة [      
  .تغير النجاسة فقوالن، هل يجريان في املتغير بطاهر إذا زال تغيره أم ال؟ فلو أنَّ
فصل وما غير كاملغير، واخلالف : اخلالف إنما هو في متغير بنجس فقط، ولذا قيل: فأجاب     

ذى، ويدلُّك على إن زال إذ التغير، إذ األذى النجاسة عند الفقهاء ثُم يمسح ما في املخرج من األ
للتغير وقد زال واحلكم يدور مع  )7(بنجس سببه، فمن رأى التنجيس )6(قصر اخلالف على املتغير

حكم بالنجاسة  )8(علته وجودا وعدما حكم بالطّهارة، ومن رأى أنَّ النجاسة ال تزال إالّ باملطلق
  . )9(وصوبه ابن يونس

                                                 
 . »ونحو «  -: خ، ع )1(
شتاشي األبي، أخذ عن ابن عرفة، وعنه عمر القلشانِي وابن ناجي وعبد الـرمحن الثّعـالبِي   محمد بن خلفة بن عمر الو )2(

إكمال اإلكمـال، تفسـري   : م، من تصانيفه1426/ هـ 828: م، وقيل سنة1425/ هـ 827: وغريهم، توفي سنة
ابن القاضي، درة . 125/  2ة املُحتاج، التنبكتي، كفاي. 487/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. القرآن، شرح املدونة

/  11س، .السـخاوي، م . 244/ س .مخلـوف، م . 205ـ   204/ القرافي، توشيح الديباج . 285/  2احلجال، 
 . 86/  4س، .احلجوي، م. 169/  2س، .وكانِي، مالش. 349/  6س، .الزركلي، م. 105/ س .الرصاع، م. 128

    .»بسواء « +  :ع ر، )3(
 .»عني «  + : أ )4(
 .12/ س .ابن احلاجب، م )5(
 . »التغير « : س، ع )6(
 .»للتنجيس « : + ر )7(
 »باملاء « : خ، ر )8(
أمحد بن يونس بن سعيد بن عيسى بن عبد الرمحان شهاب الدين القسنطينِي، يعرف بابن يونس، تفقه بِمحمد بن محمد  )9(

ربزلي وقاسم اهلزمريي، وأخذ عنه السيد الشريف نور الدين السمهودي وأمحـد زروق  بن عيسى الزلديوي وأبو القاسم ال
رسالة : م، من تصانيفه1474/ هـ 878: م، وتوفي في شوال من سنة1410/ هـ 813: والشمس التتانِي، ولد سنة

   .الصنعانيةغالطات في ترجيح ذكر السيادة في الصالة على النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم، امل
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لى التنجيس اتفاقًا، كما أنه إن زال التغيري بكثرة املُطلق طَهر اليسري باقٍ ع :)1(قال ابن رشد     
اخلالف في  )3(بِخالف البئر، وفيه نظر، إذ قد حكى ابن دقيق العيد: بقوله )2(وهو املعنِي. اتفاقًا

اخلالف في بول من ال يستقر املاء في معدته ويبوله بصفته، ومعلوم : البول نفسه، ويؤيد ما قاله
  .أعلم )5(، واهللا)4(ه يسريأن

وسئلَ شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي عمن أصاب ثوبه بلل، ورقـد فـي    ]:مسألة [      
بيت الشعر النجس يبتل ويصيب بللـه الثّـوب،    )6(فراش نجس لَم يجد غريه، وكذلك أستار

فرس إذا طعن الوادي فأصاب بلله وكذلك الكلب يبتلُّ ثُم ينتفض فيصيب الثّوب، وشعر ذيل ال
  .؟)7(الثّوب
مـن   )11(إن علم أو ظن أن بلّة الثّوب القت املَحلّ الـنجس  ،)10(هللا )9(احلمد: )8(فأجاب     

الفراش حكم بتنجيس ثوبه، وكذا يحكم بتنجيس ما أصابه أستار بيت الشعر إن عرف بنجاسة 
وما يصيب الثّوب من انتفاض الكلب أو من ذيل  ما أصاب الثّوب منه، والستر أو الثّوب مبتل،

  .على الطّهارة، واهللا املوفِّق بفضله )12(الفرس ال يوجب حكما، ألنَّ احليوانات محمولة

                                                 
 .41/ س، .ابن رشد، م )1(
 .»املعنِي «  -: خ )2(
هـ 699ت ( محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين، القشريي املعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد  )3(

اإلقتـراح فـي بيـان    إحكام األحكام شرح عمدة األحكـام،  : ، من أكابر العلماء باألصول، من تصانيفه)م 1299/ 
  . 319/  5املوسوعة الفقهية، : أنظر ترجمته في. اإلصطالح، واإلمام في شرح اإلملام

 . »يسري «  -: ر )4(
  .»تعالَى « + : أ )5(
 . »تعالَى « + : أ )6(
 . 23/  1س، .الوزانِي، م. 10/  1الونشريسي، املعيار،  )7(
 .23/  1س، .زانِي، مالو. 10/  1الونشريسي، املعيار،  )8(
 .»احلمد «  -: س )9(
 . »اهللا «  -: س )10(
  .»النجس « : س )11(
 . »محموالت « : ع )12(
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وال بأس بالصالة على طرف حصـري بطرفـه   : وسئلَ بعضهم ما معنى قولهم ]:مسألة [      
معناه األسفل الذي علـى  : )1(ل أبو حفص العطّاراحلمد هللا قا: اآلخر نجاسة؟، فأجاب بِما نصه

وال يقاربـه   )2(األرض نجس، وسطح احلصري األعلى طاهر ولو كان بطرفه، حيث ال يمسـه 
فصحيحه ليس إالَّ، وبعضهم ذكر اخلالف فيها، وفي طرف العمامة بِحيث ال يتحرك، وانتصب 

  .أعلم )3(بعضهم للفرق بينهما، واهللا
، إذا كان في أطرافه نجاسة أو )4(وسئلَ اإلمام ابن عرفة عن بيت الشعر أواخلباء ]:سألة م[      

  .بول حيوان ال يؤكلُ لَحمه، هل تصح الصالة فيه؟
احلمد هللا، إن كان سطح رأس املصلِّي يمس اخلباء فهي مسألة العمامة، وإالَّ فهـي  : فأجاب     

  .أعلم )5(واهللا كالبيت املبنِي فال تضره،
وسئلَ أيضا عن السقف إذا كانت فيه كُوة تقابل مرحاضـا أو غـريه مـن     ]:مسألة [      

النجاسات، أو حصري فيه ثقب ال تصل ثياب املصلِّي إلَى ما تحته من النجس لكنه يستقر علـى  
  .األعلى
اإلتصـال،   )8(عيد الثّانِي لشـدة السقف أو السرير، وي )7(تصح صالة صاحب: )6(فأجاب     

  .بصحة صالة اجلميع: )9(وأجاب سيدي أبو القاسم العقبانِي

                                                 
أنظـر  . م، له تعليق علـى املدونـة  1017/ هـ 408: أبو حفص عمر بن محمد التميمي، شهر بالعطّار، توفي سنة )1(

    .107/ س .مخلوف، م. 243/  1، كفاية املُحتاج، التنبكتي. 299/ التنبكتي، النيل : ترجمته يف
 »يماسه « : خ أ، )2(
 .»تعالَى « + : خ )3(
خبأه من باب قطعه، ومنه اخلابية، إالَّ أنهم تركوا همزها، واخلبأ ما خبِأ، وخبأ السماء القطر، وخبأ األرض النبات، : خبأ )4(

من وبرٍ أو صوف، وال يكون من شعر وهو على عمودين أو ثالثة، وما فوق ذلك فهو  استتر، واخلباء واحد األخبية: واختبأ
الـرازي،  : أنظر. بيت، واستخبينا اخلباء، أي نصبناه ودخلنا فيه، وخبت النار من باب سما، أي طفئت وأخباها أي غيرها

  .  169ـ  167مختار الصحاح، 
  .»تعالَى « + : خ )5(
 . 19/  1املعيار، الونشريسي،  )6(
 . »صاحب  «  -: أ )7(
 . »لصحة « + : خ )8(
 . »الغربينِي « : خ، ر، ع )9(
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، أنَّ من صلّى إلَى جنب من )2(عن عز الدين بن عبد السالم )1(لَما نقل البرزلي ]:مسألة [      
يه أو يالصقه خاصـة،  ال يخلو عندنا أن يعتمد عل: يتحقَّق نجاسة ثيابه ويالصقه ال تجوز، قال

فإن كان يعتمد عليه بِحيث يجلس على ثيابه أو يسجده ببعض أعضائه فكما قال، وإن الصـقه  
النجاسة وال يجلس عليها  )5(ثياب املصلِّي إذا كانت تمس: أنَّ )4(فاحفظ في اإلكمال )3(خاصة

ألنَّ املسـتند  : فقيل. د لحائض وال جنبال يستن: )6(وأما إذا استند إليه ففي املدونة. فال تضره
شريك املستند إليه في العبادة، وقيل لنجاسة ثيابهما، ويعيد من فعل ذلك في الوقت، ومن هـذا  

في صالته فإنه يعيد أو  )8(أنَّ من حرك نعاله وهو في وعي: )7(املعنى املسألة املنقولة عن ابن قداح
نجاسة النعل فكما تقدم في اإلسـتثناء،   )9(ذلك بيده مع تحقُّق يقطع الشك منِي، فإن كان دفع

وأما إن لَم يتحقَّق نجاسته فهو من املسائل التي يغلب فيها األصل على الغالـب للضـرورة وال   

                                                 
 .  180/  1 س،.البرزلي، م )1(
أبو محمد عبد العزيز بن عبد السالم بن أبِي القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، عز الدين، امللقَّب بسلطان العلمـاء،   )2(

م، أخذ عن اخلشوعي وعبد اللّطيف بن إمساعيل الصوفي وابن عساكر وغريهم، وعنه ابـن  1181/  هـ577: ولد سنة
قواعد األحكـام فـي   ( القواعد الكربى : م، من تصانيفه1261/ هـ 660: دقيق العيد وأبو احلسن اليونينِي، توفي سنة

/  2س، .ابن قاضـي شـهبة، م  : أنظر ترجمته في. الكبري، التفسري )اختصار املقاصد ( ، القواعد الصغرى )مصاحل األنام 
ابن تغري . 301/  5س، .ابن العماد، م. 328ـ   327/ ابن قنفد، كتاب الوفيات . 350/  2س، .الكُتبِي، م. 109

 . 124/  3س، .الزركلي، م. 208/  7س، .بردي، م
 .»بعض أعضائه فكما قال، وإن الصقه خاصة فإن كان يعتمد عليه بِحيث يجلس على ثيابه أو يسجده ب«  -: ع )3(
شرح صـحيح مسـلم املسـمى    ، )م 1149/ هـ 544ت ( عياض القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبِي  )4(

 . 429/  2، 1998م،  .، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، د1:حيي إمساعيل، ط: ، حتقيقبـإكمال املعلم بفوائد مسلم
 .»ماس ت« : أ )5(
 .122/  1املدونة،  )6(
أبو علي عمر بن علي بن قداح اهلواري التونسي، درس باملدرسة الشماعية، وولي قضاء األنكحة بتونس مرتني، أخذ عن  )7(

سـنة  : م، وقيـل 1333/ هـ 734: عبد احلميد بن أبِي الدنيا الصدفي الطرابلسي وغريه، وعنه ابن عرفة، توفي في سنة
/  1س، .مقـديش، م . 207/ س .مخلوف، م: أنظر ترجمته في. م، له مسائل مشهورة قيدت عنه1335/ ـ ه736
 .255/  3ابن حجر العسقالنِي، الدرر الكامنة، . 200ـ  199/  3ابن القاضي، درة احلجال، . 266

 .»وعاء « : ع أ، )8(

 »تحقيق « : خ )9(



259 
 

من فرش طاهرا على نجس أو متـنجس،  : )1(يضره، وأما إن اعتمد عليها بصدده، فهي كمسألة
ة مطلقًا. جاز بغري خالف، وإن كان صحيحا فقوالن )2(افإن كان مريضنة الصحوظاهر املدو.  

جلوس الرجل على خالص احلرير إذا جعل عليـه   )3(يؤخذ منه جواز: قال بعض التونسيني     
  .)4(كثيفًا غريه، ويشبه ما غشي من آنية الذهب برصاص

م الفقيه أبو زيد بن اإلمام يوما فـي مجلـس   تكلَّ: )5(قال اإلمام سيدي أبو عبد اهللا املقّري     
للمنع بقول أَنس، فقمـت علـى    )7(السالَّوي )6(تدريسه في اجللوس على احلرير فاحتج إبراهيم

 )8(حصري لنا قد اسود من طول ما لبس، فمنع أبو زيد أن يكون، إنما أراد باللِّبـاس اإلفتـراش  
وذكر حديثًا فيه تغطيـة احلصـري،   . معه أو وجدها )9(طيةبِحسب، الحتمال أن يكون أراد التغ

ا: فقلتى لباسالَ األمرين يسماهللا تعالَى/ ظ 5/ قال . ك :   ـنلَه ـاسبم لأَنتلَكُم و اسبل نه ﴿
  .     )12(بحث )11(، وفيه)10(﴾

                                                 
 . 170/  1املدونة،  )1(
 . »ضا مري«  -: ع )2(
 . »جواز  «  -: أ )3(
 . 20/  1الونشريسي، املعيار،  )4(
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن أمحد بن أبِي بكر بن يحي بن عبد الرمحن بن أبِي بكر بن علي القرشي التلمسـانِي،   )5(

م، من 1357/ هـ 795: محرم من سنة الشهري باملقّري، أخذ عنه لسان الدين بن اخلطيب، وتوفي بِمدينة فاس في آخر
/  5املقّري، نفح الطِّيـب،  : أنظر ترجمته في. احلقائق والرقائق، رحلة املتبتل، كتاب القواعد، التحف والطرف: تصانيفه
كحالة، معجـم  . 209/ س .النباهي، م. 226/  2ابن اخلطيب، اإلحاطة، . 271/  3الكتانِي، سلوة األنفاس، . 203

  . 271/ القرافي، توشيح الديباج . 60/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 620/  3، املؤلفني
: أبو إسحاق إبراهيم بن حكم الكنانِي السلوي، تفقه على عمران املشذّالي، وعليه أبو عبد اهللا املقّـري، تـوفي سـنة    )6(

القرافـي، توشـيح   . 84/  1كتي، كفاية املُحتاج، التنب. 41/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. م1336/ هـ 737
   .  77/ الديباج 

  .»السلوي « : س )7(
  .»اإلفراش « : خ، ع )8(
 .»التغطِّي « : ع )9(
 . 187/ البقرة  )10(
 . »وفيه «  -: س )11(
 .»بحث «  -: س )12(
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ع نعله لنجاسـة أسـفله   ، أنّ من نز)3(عن األبيانِي )2(عن القرافي )1(وحكى هذا التونسي     
 )4(وادرومثله في الن: ووقف عليه جاز كظهر حصري، يريد في صالة اجلنازة خارج املسجد، قال

  .)5(عن املَجموعة من رواية علي
النظر يقتضي اعتبار نجاسة أسفل النعل واحلصري بقياس منطقي وقيـاس   )6(فإن قيل: ثُم قال     
ي النعل واحلصري هذا نجس، وكل نجس ال يصلَّى عليـه، فهـذا ال   فيقول ف: أما األول. فقهي

: يصلَّى عليه بيان الصغرى بصدق سلب الطّهارة عنه، وإالَّ لَجاز للمصلِّي حمله، وأمـا الثّـانِي  
فيقول هذا نجس فال يصلَّى عليه قياسا على امتناع الصالة به، وبيان الوصف اجلـامع يصـدق   

  .)8(كما مر )7(بسلب الطّهارة عنه

                                                 
)1( ونسي، أخذ عن أبِي عبد اهللا األبي التمته. ي وأبِي عبد اهللا بن عرفةعبد الرمحن املَجدولـي، النيـل   : أنظر ترجالتنبكت /

 .   405/  1ابن القاضي، جذوة اإلقتباس، . 104/ القرافي، توشيح الديباج . 199/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 256
نسبته إلَى قبيلة صنهاجة املغربية (وهو أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهللا، شهاب الدين الصنهاجي  )2(
، أخذ عن العز بن عبد السالم وابن احلاجب )نسبة إلَى القرافة املَحلة املُجاورة لضريح اإلمام الشافعي بالقاهرة ( ، القرافي )

: اآلخرة مـن سـنة  وغريمها، وعنه محمد البقوري والفاكهانِي وابن راشد القفصي وغريهم، توفي بدير الطِّني في جمادى 
الذخرية في الفقه املالكي، أنوار الربوق في أنوار الفروق، األجوبة الفاخرة في الرد على : م، من تصانيفه1285/ هـ 684

. 212/  1السيوطي، حسن املُحاضرة، . 328ـ   327/ ابن قنفد، كتاب الوفيات : أنظر ترجمته في. األسئلة الفاجرة
   .  208ـ  205 / 1س، .ابن فرحون، م

م، تفقَّه على 865/ هـ 252: أبو العباس عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن إسحاق التميمي األبيانِي التونسي، ولد سنة )3(
يحي بن عمر وأمحد بن أبِي سليمان وحمديس القطّان وحباس بن مروان وغريهم، وروى عنه األصيلي وأبو احلسن اللّواتي 

ترتيـب  : م، من تصـانيفه 973/ هـ 361: م، وقيل سنة964/ هـ 352: القابسي وغريهم، توفي سنة وأبو احلسن
. 352ـ   347/  3عياض، ترتيـب املـدارك،   : أنظر ترجمته في. السماسرة، رسالة في السمسرة والسمسار وأحكامه

  .     37ـ  35/  1س، .محمد محفوظ، م. 160/ س .الشريازي، م. 85/ س .مخلوف، م
ال بأس بالصالة في النعلَين، قد صلّى فيهما رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، قـال  : قال علي عن مالك: ومن املَجموعة )4(

 . 204/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات، : أنظر. إن كانتا طاهرتني: عنه بن حبيب
، سمع من مالك وسفيان الثّوري واللّيث بن سعد، وعنه سمع البهلول بـن راشـد   أبو احلسن علي بن زياد الطرابلسي )5(

الشريازي، : أنظر ترجمته في. م799/ هـ 183: وأسد بن الفرات وسحنون وغريهم، روى عن مالك املوطّأ، توفي سنة
: س، مج.يزكني، مس. 85ـ   84/  2س، .ابن فرحون، م. 329ـ   326/  2عياض، ترتيب املدارك، . 152/ س .م
1 ،3  /142   .   
 .»قلت « : خ، ر )6(
 .»وإالّ لَجاز للمصلِّي حمله « : + س )7(
 .20/  1الونشريسي، املعيار،  )8(
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أنَّ الصغرى في القياس األول كاذبة، إذ ال يصدق أنه نجس كلُّه بل بعضـه،  : )1(فاجلواب     
م3(القياس على هذا الوسط كانت الكُربى مصادرة )2(وإذا ت(زاع، واإلستداللحلّ النها مألن ،)4( 

ا السلب بِما بين به كذب الصـغرى،  علَّة نجاسته بصحة سلب الطّهارة عنه مردود بكذب هذ
قول ابن القاسم فـي   )6(املصلِّي، ألنَّ بعضه نجِس حقيقة كما حقَّق به الباجي )5(وإنما ال يجعله

وكذا احلملية في القياس الفقهي هي أيضا كاذبة . املتوضأ بِما حلَّته نجاسة ولَم تغيره: )7(مسألة
ن به كذب الصي القياس املنطقيبِما بي8(غرى ف(.  

في املاء ثُم وجد في املاء  )10(أو بقْالً )9(وسئلَ اإلمام بن عرفة عمن جعل دباء ]:مسـألة  [      
رأيت في النوم شيخنا بن عبـد  : قال اإلمام بن عرفة: مسألة. بأنه يغسله ويأكله: فأجابه. فأرة؟

الم، وكان سائل سألنِي عن كعك عجِالسر أحد أوصافه بنجاسة، فأفتيته بأن يطرح،  نبِماء تغي
                                                 

 »في اجلواب « : خ )1(
 .»أتمم « : خ )2(
 .»صادرة « : ع )3(
 .»اإلستدالل «  -: ع )4(
 »يحمله « : خ )5(
بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبِي الباجي املالكي، من أهل قرطبة، ولد يوم الثُّالثاء فـي  أبو الوليد سليمان بن خلف  )6(

م، بِمدينة بطَلْيوس، أخذ عن أبو عبد اهللا محمد بن علي الصوري 1013/ هـ 403: النصف الثّانِي من ذي القعدة سنة
. م1081/ هـ 474: في باملرية ليلة اخلميس من رجب سنةوأبو احلسن العتيقي وأبو احلسن بن زوج احلُرة وغريهم، تو

ابن بشكوال، : أنظر ترجمته في. املنتقى، كتاب أحكام الفصول في أحكام األصول، كتاب التعديل والترجيح: من تصانيفه
يافعي، ال. 334/  3س، .ابن العماد، م. 125/ س .النباهي، م. 1178/  3س، .الذهبِي، م. 176ـ  175/  1س، .م
ي، الكتبِ. 408/  2س، .املقّري، ابن خلكان، م. 187/ قالئد العقيان . 404/  1س، .ابن سعيد، م. 108/  3س، .م
 .     64/  2س، .م
 .57/  1 الباجي، املنتقى، )7(
 . 21ـ  20/  1الونشريسي، املعيار،  )8(
عبد : ، تحقيقأساس البالغة، )م 1143/ هـ 538ت (  الزمخشري أبو القاسم محمد بن عمر: أنظر. القرع: الدباء )9(

تاج الزبِيدي محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى احلسينِي، . 125/ ت .الرحيم محمود، دار املعرفة، بريوت، د
/  1وار، عياض، مشارق األن. 480/  1، 1994شريي علي، دار الفكر، بريوت، : ، تحقيقالعروس من جواهر القاموس

315 . 
محمد عبـد  : أنظر. كلُّ نبات اخضرت به األرض، أو كلُّ ما ال ينبت أصله وفرعه في الشتاء، واملبقلة موضعه: البقل )10(

، دار 1: محمد رضوان الدية ط: ، تحقيقعاريفوقيف على متممات التالت، )م 1621/ هـ 1031ت ( الرؤوف املُناوي 
   .     140/  1990ر، بريوت، الفكر املعاص



262 
 

إذا رأيت ظاهر الروايات خالف فتوى : كان الشيوخ يفتون بالتساهل، فقلت له: فقال لي الشيخ
  .الشيوخ تميل نفسي إلَى األخذ بظاهر الروايات وترك فتوى الشيوخ، فَسكَت عني ولَم ينكر

على سطح املسجد من الرماد الذي أصله ممـا   )1(وسئلَ بن عرفة عما يجعل ]:مسألة [      
يجتمع من األزبال واألرواث وغري ذلك، ويحرث ويجعل على البيوت كاجلري يمنع من القطر؟، 

بعد ذلك،  )4(ما يرتل منه )3(بأنه في أول ما يقطر نجس، ثُم بعد يطهر، وال يضر منه: )2(فأجاب
  .اهللا أعلمو

من  )5(وسئلَ اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق عما حكى ابن حزم ]:مسألة [      
اإلتفاق على أنه ال يحلُّ سلخ جلد اإلنسان وال استعماله فإنه غريب، أما نقله اإلمجـاع علـى   

ا دعواه اإلمجاع علـى امتنـاع   ، وأم)6(امتناع السلخ فلعلَّ مستنده ما ثبت من النهي على املُثْلة
اإلستعمال فإنَّ فيه نظر، فإنه إذا وجد وعاء من جلد إنسان غري محترم كاحلزبِي أو فروة منه، أو 

أو علـى  . بطهارة ميتة اآلدمي مطلقًا، وإن كان كـافرا : )7(مفرش أو غمد السيف، على القول

                                                 
 »جعلَ « : خ )1(
 .19ـ  18/  1س، .الونشريسي، م )2(
 .»منه «  -: ع )3(
 .»منه «  -: س )4(
موسوعة أعـالم  : أنظر ترجمته في. م752/ هـ 135: أبو بكر عبد اهللا بن أبِي بكر بن حزم األنصاري، توفي سنة )5(

  . 327/  1املغرب، 
مثِّل بفالن إذا قطع بعض أعضائه أو سـود  : العقوبة والتنكيل، يقال: مثْالت: مثل، يمثُل، يمثل، جمع بضم فسكون، )6(

، أو يؤثِّر أثرا فاحشا فـي  ]أي أعضاء عبده [ عضوا من أعضائه ] أي السيد [ واملُثلة أن يقطع «  :قال ابن اجلالّب. وجهه
، )م 988/ هـ 378ت ( جلالّب أبو القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن البصري ابن ا: أنظر. »جسده قاصدا لفعله 

حقيقفريعالتم، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : ، ت774/ س .الفيـومي، م . 24/  2، 1987الدمهانِي حسن بن سال .
   .   404/ معجم لغة الفقهاء . 1364/ س .الفريوزآبادي، م

القول بالنجاسة البن القاسم وابن شعبان، والقول بالطهارة لسحنون وابن : سة اآلدمي امليت قوالنفَي نجا« : قال خليل )7(
القصار، واختاره عياض، وذكر عياض عن بعض املتأخرين التفرقة بتنجيس الكافر بِخالف املسلم، وقصر بعضهم اخلـالف  

فمذهب : قال. ليس كذلك: أنكره بعضهم، وقال ابن عبد السالمو. وأما الكافر فال يختلف في نجاسته: على املسلم، قال
الطّهارة، وهو الذي تعضده اآلثار من تقبيله صلّى : ظاهر املذهب: النجاسة، وقال بعض العراقيني: املدونة في كتاب الرضاعة

بعده، صلُّوا على أبِي بكر  اهللا عليه وسلّم عثمان بن مضغون، وكذلك صالته على ابن بيضاء في املسجد، وكذلك الصحابة
. »وعمر رضي اهللا عنهما في املسجد، وهذا الكالم عندي ال يدخل فيه أجساد األنبياء، فكيف بِجسده صلّى اهللا عليه وسلّم 

 .      78/ س .اجلندي، م: أنظر
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فأي مانع يمنع من استعمال ذلك؟ وهل . ريطهر كل جلد حتى جلد اخلرتي )1(بأنّ الدبغ: القول
  .)2(تقدم دليل واضح على هذه الدعوى؟ فتأملوا ذلك يرحمكُم اهللا

، ما ذكره من اإلتفاق في السلخ واإلستعمال ظـاهر، ومـا احتمـل    )3(احلمد هللا: فأجاب     
هو بعينه مستند اإلتفاق، غاية احلسن والظُّهور، و: عندكم أن يكون مستنده اإلتفاق، في األول

فإنّ معرة املُثلة املوجبة املنهي عنها إنما تلحق املمثول به ولو بعد موته، إما باعتبـار  : في الثّانِي
قريبه احلي، وإما باعتبار روحه على ما ورد من األرواح تتألَّم بسبب ما يلحـق أبـدانها مـن    

  .)4(اإلهانة
واستحب أن يجعـل علـى   : )5(ن تبصرة اللّخمي قال بن سحنونوفي فصل غسل امليت م     

، وهذا حسن فيمن طَالَ مرضه ونحلَ جسمه، ألنَّ منظره حينئذ يقبح، وامليـت  )6(صدره خرقة
أو بسبب تألُّم نوع اإلنسان باإلطالق فإنه مجبول على . يكره أن يرى ذلك منه في حال احلياة

: املُثلة مطلوب في كل حيوان، وقد قال صلّى اهللا عليه وسلّم )7(نفي التألُّم من مثل ذلك، مع أنَّ
وليحد أحدكم شفرته ولـريح  « : ، وقوله صلَّى اهللا عليه وسلَم)8(»إذا قتلتم فأحسنوا القتلة « 

  .)9(»ذبيحته 

                                                 
 . 206/ معجم لغة الفقهاء : أنظر. إزالة النتن والرطوبة من اجللد بِمواد خاصة )1(
 . 73/  1س، .الونشريسي، م )2(
 . »احلمد هللا «  -: ر )3(
  .73/  1الونشريسي، املعيار،  )4(
/ هــ  202: أبو عبد اهللا محمد بن عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، من أهل القريوان، ولد سـنة  )5(

: زيز بن يحي وغريهم، توفي بالسـاحل سـنة  م، تفقه بأبيه، وسمع من ابن أبِي حسان وموسى بن معاوية وعبد الع817
كتاب السري، كتاب التاريخ، مصنف في بالرد على : م، ونقل إىل القريوان، ودفن بباب نافع، من تصانيفه870/ هـ 256

مته فين، أنظر ترجحنونية، آداب املعلِّمني، كتاب أصول الدسالة السافعي والعراقيني، النوازل، الرالصـفدي، فـؤاد   : يالش
اخلشنِي، . 157س، .الشريازي، م. 180/  2س، .اليافعي، م. 150/  2س، .ابن العماد، م. 156/  3س، .سيزكني، م

 . 76/  7س، .الزركلي، م. 565/ س .الذهبِي، م. 360ـ  344/ س .املالكي، م. 182ـ  178/ س .م
  .1144 2س، .ابن منظور، م. القطعة من اجلراد كاخلرقة، وجمعها اخلرق: اخلرقة )6(
 .»نفي «  -: خ )7(
 .17/  2، 379: ابن راجب احلنبلي، ح. 1955: س، ح.مسلم، م )8(
 .17/  2، 379: ابن راجب احلنبلي، ح. 1955: س، ح.مسلم، م )9(
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 وإذا تقرر هذا فال مثلة أعظم على اإلنسان من استعمال جلده أو جلد قريبه أو جلد واحـد      
من أبناء نوعه آلة من اآلالت، فإنه حينئذ يساوي األنعام التي خلقت له يستعملها فـي تلـك   

، وربما انعكس احلال إذا استعمل )1(املنافع، ﴿ واالَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنها تاكُلُون ﴾
الذي فضل به اإلنسان  من جلده اإلنسان دلو أوحوض تشرب فيه األنعام، وذلك عكس التكرمي
﴿ ولَقَد كَرمنا بنِـي  : على احليوان البهيمي، وعلى كثري مما خلق اهللا، كما دلَّ عليه قوله تعالَى

﴾ م2(ءاد( ﴾ كُملَقـنا خنهومن تكرمي اهللا لآلدمي أن ستر جيفته باألرض ﴿ م ،)3(ـ فَ، ﴿ ك ا ات
، ولَم يكن ذلك لغريه من احليوانات األرضية، فإذا )5(فَأَقبره ﴾ ، ﴿ ثُم أَماته)4(أحياءاً وأمواتاً ﴾

رجلـه   )6(استعمل جلده كان على خالف ما أمر اهللا به من ستر جسده باألرض وقد دفن عروة
 )8(عن بن حبيـب  )7(بعد أن غسلها وكفنها، ولَم يصلِّي عليها ألنها من حي، نقلها في النوادر

  .)9(وال فرق في هذا بني معصوم الدم وغريه، فإن مواراة الكافر واجبة وهي في غاية الوضوح،

                                                 
     .5/ النحل  )1(
  . 70/ اإلسراء  )2(
  . 55/ طَه  )3(
  .26ـ  25/ املُرسالَت  )4(
)5(  سب21 /ع . 
  . »عورة « : ع )6(

م، أحد فقهـاء املدينـة   649/ هـ 29م، و 643/ هـ 23: وهو عروة بن الزبري بن العوام األسدي، ولد بني عام     
ابـن  : مدونة في سرية الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، أنظر ترجمته في: م، من تصانيفه710/ هـ 92: السبعة، توفي سنة
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، تحقيقالطّبقات الكربى، / )هـ 230ت ( نيع سعد محمد بن م

 180/  7ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 183ـ   176/  2أيب نعيم، حلية األولياء، . 132/  5، 1967
  .  113/  1موسوعة أعالم املغرب، . 185ـ 

 .450/  4نِي، النوادر و الزيادات، ابن أبِي زيد القريوا )7(
م، روى عن الغازي بن قيس 790/هـ 174: أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان السلَمي القرطبِي، ولد سنة )8(

وزياد بن عبد الرمحن، وسمع ابن املاجشون ومطرف وابن عبد احلكم، وسمع منه تقي الدين بن مخلـد، وابـن وضـاح    
يماعة، توفهاية، اجلـامع،  : م، من تصانيفه852/ هـ 238: سنة وجنن والفقه، كتاب الغاية والني السكتاب الواضحة ف

ابن حجر العسقالنِي، . 30/  2عياض، ترتيب املدارك، . 162/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. املوطّأغريب تفسري 
 .  390/  6تهذيب التهذيب، 

 .74/  1ر، الونشريسي، املعيا )9(
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وبعد هذا ال يخفى أنه ال يحسن تخريج اخلالف في استعمال جلده قبـل الـدبغ، علـى         
اخلالف في طهارته باملوت ولو كان كافرا وهو معلوم، وال على القول بنجاسته، وبعد الـدبغ  

وسـحنون، وعـن    )1(اجللود حتى جلد اخلرتير على قول بن عبد احلكم على اخلالف في سائر
، )3(ادس عشر من أحاديث زيد بن أسلمفي احلديث الس )2(مالك كراهته، ذكر ذلك في التمهيد

، ألنه يفرق بينه وبني غريه بِما ذكرنا من )4(وحكى أيضا هذا القول اللّخمي وابن رشد في البيان
ختص به النافي إلهانته واستعمال جلده، وإذا ثبت اختالفهم في جواز بقْر بطـن  التكرمي الذي ا

  .)5(امليتة ألجل اجلنني املرجوة حياته هل يجوز أم ال؟
مالك وابن القاسم لحرمة امليتة، مع ما فيه من إحياء نفس، وأجازه غريه، وكـذلك   هعنمفَ     

ي البقر على مال له بال بيى إلَى إتالف املالاخلالف فا للحرمة، وإذا أدعتـرب،  املُ )6(نة فمنع أيض
كَسر عظْمِ الْمسلم حيا كَكَسرِه « : فما باله بِمثل هذا اإلستعمال، وقد قال صلّى اهللا عليه وسلّم

  .)8(، ويلزم مثله في الكافر بالقياس عليه)7(»ميتا 

                                                 
أبو محمد عبد اهللا بن احلكم بن أعني بن اللّيث مولَى عمرية إمرأة من موالي عثمان بن عفّان، فقيه مالكي مصري، ولد  )1(

م، روى عن مالك واللّيث، وروى عنه ابن نمري وهارون بـن  772/ هـ 155: م، وقيل767/ هـ 150: بِمصر سنة
: م، وقيـل 829/ هــ  214: من رمضان سنة 21: ز ومحمد بن مسلم، توفي ليلةإسحاق واملقدام بن داود وابن املوا

. 59/ س .مخلوف، م. 34/  3س، .ابن خلكان، م. 368/  2عياض، املدارك، : أنظر ترجمته في. م825/ هـ 210
 . 34/  2، س.ابن العماد، م. 290ـ  289/  5ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 151/ س .الشريازي، م

: ، طالتمهيد لما في املوطَّأ من املعانِي واألسانيد، / )هـ 643ت ( ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد  )2(
  .  153ـ  152/  4 1982، مكتبة املؤيد، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 2
)3( مر من املدينة، كان ثقة كثري احلديث، روى عن عائشة وأبِي هريرة وجابر بـن  زيد بن أسلم العدوي العرِي، فقيه مفس

تفسري : م، من تصانيفه753/ ه، 136: عبد اهللا وغريهم، ومن رواته إبنه عبد الرمحن ومالك بن أنس وابن جريح، تويف سنة
ابـن حجـر   . 387/  2بخاري، التاريخ الكبري، ال. 23ـ   22/  3س، .سيزكني، م: أنظر ترجمته في. القرآن الكرمي

 . 739/  1كحالة، معجم املؤلفني، . 95/  3الزركلي، . 396ـ  395/  3العسقالنِي، تهذيب التهذيب، 
  .  331ـ  330/  3ابن رشد، البيان والتحصيل،  )4(
 .74/  1الونشريسي، املعيار،  )5(
 »املال «  -: خ )6(
  .40ـ  39/  11ابن حزم، الُمحلّى،  )7(
 .74/  1الونشريسي، املعيار،  )8(
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تعذيب لَم يؤذن فيه، / و 6/ جلد الكافر حال حياته ألنه فكما ال يجوز هذا اإلستعمال في      
فكذلك بعد موته، ولعلّ املسلم خرج على سبب، فال يكون له مفهوم، وقد أمر صلّى اهللا عليـه  

  .)1(»يست نفْسا أل« : وسلّم بالقيام جلنازة ذمي، وقال
مي على اخلالف في البقْر يعلم ضعف تخريج اخلالف في أكل املضطّر ميتة اآلد )2(ومن هنا     

املذكور، ألنّ في األكل من اإلهانة واملُثلة ما ليس في البقْر املذكور، ألنّ مثل البقْر في الصـورة  
وما شـاكل ذلـك،    )5(والفَصد )4(واحلجامة )3(إذا أحتيج له في حال احلياة مأذون فيه، كالْبطّ

مثلة اللّخمي فإنه قالومثال األكل لَم يعهد ولَم يؤذن فيه، ومح بأن منع البقْر املذكور للمن صر :
ألنَّ في ذلك مثلة لَها، واختار في مسألة املال أن ال يبقُر إن كان امليت  )6(قدم مالك حق اآلدمي

وفيه نظر ألنَّ احلديث : ، قلت)7(فيغلب حقه في رفع املُثلة عنه: له عبادة أو فقدا، وما أشبهه قال
  .أولَى باإلحترام )9(ذكر )8(على احترام املسلم باإلطالق، نعم فيكون لمندلَّ 
رأيت في التقييـد   )10(ومن الغريب املشاكل لما ظهر لكم في استعمال جلد اآلدمي، فإن     

وتوقَّف مالك أن يجيب في خرتيـر  : )12(عند قوله في املدونة )11(املنسوب ألبِي احلسن الصغير
وال أدري كيف صورة هذا اإلنسان املذكور، فإن كان نوعا . وأجاز اللَّيث أكل إنسان املاء املاء،

من احلوت في بعض أعضائه مشابِهة لإلنسان كما في الفرد، ولعلَّه احليوان الذي يقال له أبـو  
                                                 

  .40ـ  39/  11ابن حزم، الُمحلّى،  )1(
 .»هذا « : ع )2(
    .س.م. ابن منظور :أنظر. بطَّ الرجلُ اجلرح بطا ـ من باب قتل ـ إذا شقه: الشق، يقال: الْبطّ )3(
 .175/ معجم لغة الفقهاء : أنظر. بآلة كالكأسمص الدم من اجلرح، أو القيح من القرحة بالفم أو  )4(
معجم لغة : أنظر. شقُّه: العرق ـ فصدا، وفصاداً : شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي، فيقال: بفتح الفاء )5(

 .286/ س .سعدي أبو جيب، م. 364/ الفقهاء 
 .»األم « : ع )6(

 . 74/  1الونشريسي، املعيار،  )7(
 . »لمن  « -:  ع )8(
 . »ذكر «  -: ع )9(
 . »ما « : خ )10(
: أبو احلسن علي بن محمد بن عبد احلق الزرويلي، املعروف بالصغير، أخذ عنه الشيخ أبو عبد اهللا البطْرنِي، توفي سنة )11(

ابن القاضـي، جـذوة   . 599/ وفيات الونشريسي : أنظر ترجمته في. شرح املدونة: م، من تصانيفه1319/ هـ 719
 . 164/  1اإلقتباس، 

     .115ـ  114/  1املدونة،  )12(
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 ، فاألمر قريب، وإن كانت صورته صورة إنسان على احلقيقة إالَّ أن مسـكنه البحـر  )1(النمرين
  . )2(فمشكل، واهللا تعالَى أعلم

أورد شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي سؤاالً على اللّخمي في طريقته، حيث  ]:مسألة [      
روى يعيد أبدا، وإن  )4(ألنّ بن وهب: بالنجاسة بقوله )3(استدلّ على إعادة العاجز أبدا إذا صلَّى

على إعادة العاجز أبدا، فإعادة الناسي مع أن العاجز  كيف استدلَّ: ووجهه أن يقال. كان ناسيا
معذور والناسي معه ضرب من التفريط، ويدلُّك على ذلك أنا لو فرضنا أنّ من له وجاهة كلَّفك 

في الغالب ناسيها، ولو كلَّفك بِها من هو دونك قدرا لكان النسيان  نتبِحاجة تأتيه بِها لَما كُ
واستدامة الذكر في الصورة األولَى وعدمه فـي   )5(، وما ذلك إالّ لإلهتماليسرع لك يف الغالب

الثّانية، ولو عجز عنها في الصورتني جميعا ما كان ملوما، أال ترى أنَّ من حلف ال دخـل دار  
  .فالنا، ثُم دخلها ناسيا، حنث ولو أكره على دخولها لَما حنث؟

املذكور رحمه اهللا في مجلس الدرس حني قرأنا عليه قول بـن   ووقع لشيخنا ]:مسألة [      
  .وقال في الظُّهر والعصر إلَى اإلصفرار )6(:احلاجب

بالظُّهر إلَى وقت الضـرورة،   )7(أن يقال لم تجوز: ينبغي أن يسأل هنا سؤالني، األول: قال     
جعل ذلك في العصر، بل اقتصر فيه علـى وقـت   وجعل املكلَّف يعيدها إلَى اإلصفرار؟، ولَم ي

  .اإلختيار

                                                 
  .»اللمرين « : ع أ، )1(
 .75/  1الونشريسي، املعيار،  )2(
 .»صلّى «  -: أ )3(
م، صـحب  743/ هـ 125: أبو محمد عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي املصري، ولد بِمصر في ذي القعدة سنة )4(

ن سنة وروى عنه وعن اللّيث وسفيان بن عيينة وسفيان الثّوري، وروى عنه سحنون وابن عبد احلكـم وأبـو   مالك عشري
اجلامع في احلديث، أهوال القيامـة، املوطَّـأ   : م، من تصانيفه813/ هـ 197: مصعب، توفي بِمصر في شعبان من سنة

. 218/  3البخاري، التاريخ الكبري، . 518/  7س، .ابن سعد، م: أنظر ترجمته في. الصغري، املوطَّأ الكبري، تفسري القرآن
 .451/  1س، .اليافعي، م. 150/ س .الشريازي، م. 59/ س .مخلوف، م. 347/  1س، .ابن العماد، م

 .»اإلهتبال « : ع )5(

ى اصـفرار  وجعل مالك وقت من صلّى وفي ثوبه دنس إلَ« : وقال مالك .34ـ   33ـ   32/ س .ابن احلاجب، م )6(
   .38/  1املدونة، : أنظر. »الشمس 

 »تجز « : خ )7(
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وقت  )2(يتجاوز بالظُّهر إلَى وقت الضرورة، فكم لَم يستغرق: قلنا حيثُ: يقال )1(أن: الثّانِي     
  .)3(الضرورة كله، بل اقتصر فيه على البعض وهو إلَى اإلصفرار

اإلعادة فـي  : وهو أن يقاليمكن أن يجاب عنها بِجواب واحد : فأجابه بعض طلبته بقوله     
ال يوقع في هـذا   )5(، فكما أنّ النفْل)4(هذا الوقت إنما هي على جهة اإلستحباب أشبهت النفْل

إنما يمنع من بعد صالة العصـر ال مـن    )6(فإن قلت النفْل: الوقت كذلك ما أشبهت، ثُم قال
  .تحسنه الشيخمسلّم لكن يتأكَّد بعد اإلصفرار فاس: اإلصفرار، قلنا

وفي إلْحـاق  : )7(وسألت الفقيه سيدي عمر القلشانِي عن قول بن احلاجب ]:مسألة [      
حاق؟ هل يلحق به في مطلق الغسل خاصة؟، أو فيـه  معنى رواية اإللْ )8(ما. اخلرتير به روايتان

لَى السبع فـي الكلـب إمـا    ؟، فإن كان فيه وفي تعدده فيشكل، ألنّ اإلنتهاء إ)9(وفي تعدده
، وإما لتشديد املنع، وإما لعدم انتهائهم بعد أن نهوا، واإلنتهاء في اخلرتير إن كان تعبدا )10(تعبد

                                                 
 »أنّ «  -: خ )1(
 .»فكم لَم يستغرق «  -: ع )2(
إلَى الغروب في حق املضـطر، وإلَـى   : هو املشهور، وروى أنَّ وقتها إلَى الغروب، وقال بن حبيب وابن وهب، وقيل )3(

. 82/ س .ابن عرفة، م. 38/  1املدونة، : أنظر. في املغرب والعشاء اللّيل كلّه فيعيد: اإلصفرار فيما سواه، وعلى املشهور
 .    128ـ  127/ س .اجلندي، م

اسم لمـا  : وشرعا. الزيادة، ولذلك سميت الغنيمة نفالً، ألنه زيادة على ما هو املقصود من شرعية اجلهاد: لغة: النفل )4(
  .  708ـ  707/ س .املُناوي، م: أنظر. شرع زيادة على الفرض

 .»النافلة « : خ )5(
 .»النافلة « : خ )6(
 .15/ س .ابن احلاجب، م )7(
 .»ما «  -: س )8(
)9( ما أن يكون التعدس .اجلنـدي، م : أنظـر . د من كلب واحد، وأن يكون من كلبني فأكثرأي بتعدد الولوغ، إحداه /

154  . 
احلكم الذي ال تظهر احلكمة بالنسبة إلينا، مع أنا نجزم أنه ال : كر العلماء التعبد، ومعنى ذلككثرياً ما يذ« : قال خليل )10(

إذا سمعت نداء  : ولهذا قال ابن عباس. جالباً للمصالح دارئاً للمفاسد: بد من حكمة، وذلك ألنا استقرأنا عادة اهللا فوجدناه
شر، كإجياب الزكاة، والنفقات لسد احلاجات، وأرش اجلنايات لجرب املتلفـات،   اهللا، فهو إما يدعوك لخري أو يصرفك عن

صوناً للنفوس واألنساب والعقول واألموال واألعراض، وإعراضاً عـن  : وتحرمي القتل، والزنا، والسكر، والسرقة، والقذف
غلب علـى  : العلماء ويهني اجلهال، ثُم أكرم شخصا إذا رأينا ملكاً عادته يكرم: املفسدات، ويقرب إليك مثال في اخلارج

هو معقول املعنى، وإن لَـم  : ظننا أنه عالم، فاهللا تعالَى إذا شرع حكماً علمنا أنه شرعه لحكمة، ثُم إذا ظهرت لنا، فنقول
 .152/ س .اجلندي، م: أنظر. »هو تعبد، واهللا أعلم : تظهر لنا، فنقول
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قياسا على التعبد في الكلب، والتعبدات ال يقاس عليها، وإن كان لتشديد املنع، أو لعدم اإلنتهاء، 
  .رتيرفلم يوجد ذلك في اخل

احلمد هللا اجلواب أن تعلم أوالً أنّ الرواية بإحلاقه له في العدد ثابتة، وهي : فأجابنِي بِما نصه     
وغريه، والرواية بإحلاقه به في مطلـق الغسـل    )2(عن مالك، نقلها ابن القصار )1(رواية مطَرف

: )4(ي آخر مسألة من سماع أبن أبِي زيدنقلها اللّخمي بعد نقله لرواية مطَرف، ووقع ف )3(ثابتة
وضعفه . أنَّ اخلرتير أشد من الكلب، فأجاز الوضوء من سؤر الكلب ولَم يجزه من سؤر اخلرتير

وسوى بينهما، واحتج بِما يوقف عليه في كالمه، وإذا علمـت ذلـك فـاعلم أنّ     )5(ابن رشد
لى التعليل باإلستقذار وشـدة التـنفري، ومنـهم    األشياخ في توجيه رواية اإلحلاق كاملطبقني ع

ما حاصله أحلقه مرة به، ألنه أغلظ في التحرمي من الكلب وأشد استقذارا، : فإنه قال )6(املازري
                                                 

ف بن عبد اهللا بن سليمان بن يسار اهلاللي املدنِي، مولَى ميمونة أم املؤمنني زوج النبِـي  رطَأبو مصعب م أبو عبد اهللا، )1(
صلّى اهللا عليه وسلّم، وهو ابن أخت مالك بن أنس، كان أصم، روى عن مالك وابن أبِي الزناد وابن املاجشون وغريهـم،  

/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في .م835/ هـ 220: ي في صفر سنةف، تووأبو حاتم، والبخاريوروى عنه أبو زرعة 
  . 57/ س .مخلوف، م. 175/  10ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 358/  1عياض، ترتيب املدارك، . 147

ري، وعنه أخذ أبو ه، تفقّه باألبأبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي، املعروف بابن القصار، فقيه، تولَّى قضاء بغداد )2(
. عيون األدلة في مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار، مقدمة في أصول الفقه: ذر اهلروي والقاضي عبد الوهاب، من تصانيفه

مته فاض، ترتيب املدارك، . 168/ س .الشريازي، م. 172/  3س، .سيزكني، م: يأنظر ترجاخلطيـب  . 602/  4عي
 . 391/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، . 42ـ  41/  12تاريخ بغداد، البغدادي، 

 . »وغريه، والرواية بإحلاقه به في مطلق الغسل ثابتة  وهي رواية مطَرف عن مالك، نقلها ابن القصار«  -: ع )3(
 . 72/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )4(
رجح أن يستثنِي من طهارة أسآر احليوان الكلب واخلرتير، واملشرك لصحة اآلثار الواردة فـي  ولعلّ األ« : قال ابن رشد )5(

الكلب، وألنَّ ظاهر الكتاب أولَى أن يتبع في القول بنجاسة عني اخلرتير واملشرك من القياس، وكذلك ظاهر احلديث وعليه 
كري أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بِحكم دون فغري ن... أكثر الفقهاء، أعنِي على القول بنجاسة سؤر الكلب 

بداية ، )م 1198/ هـ 595ت ( أبو الوليد محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن رشد احلفيد : أنظر. »حكم تغليطاً لَها 
 .  30/  1، 1988، دار املعرفة، بريوت، 9: ، طاملُجتهد ونِهاية املقتصد

، )نسبة إلَى مازر بفتح الزاي وهي بليدة بِجزيرة صقلِّية ( بن علي بن عمر بن محمد التميمي املازري أبو عبد اهللا محمد  )6(
1061/ هـ 453: د باملهدية سنةولائغ وغريهما، وعنه ابن عيشون وابن املقّـري  م، أخذ عن اللّخمي وعبد احلميد الص

إيضاح املَحصـول فـي   : سنة، من تصانيفه 83: م، وعمره1141/ هـ 536: وغريمها، وتوفي بِها في ربيع األول سنة
/  2س، .ابن فرحون، م: أنظر ترجمته في. برهان األصول، نظم الفرائد في علم العقائد، شرح التلقني، املعلم بفوائد مسلم

/  3س، .عي، ماليـاف . 70/ س .حاسـن، م ي املَأبِ. 107ـ   104/  20ي، سير أعالم النبالء، ، الذهب232ِـ   231
267 . 
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لَم  )1(فكان أحق بتكرير الغسل من الكلب ونفاه مرة أخرى، ألنّ سائر النجاسات املُجمع عليها
يها، فعدم اشتراطها في اخلرتير أولَى، وقياسه على الكلب ال يصح إالّ يرد الشرع باشتراط عدد ف

  .بعد اشتراكهما في علّة احلكم، ولَم يقم الدليل على اشتراكهما في ذلك
وفي توجيهه الرواية الثّانية إشارة إلَى ما ذكره السائل، وفي توجيهـه األولَـى تصـريح         

للروايـة   )3(بن عبد السالم مدرك الرواية الثّانية فقال مستشـكالً  عنه، وقد قوي عند )2(باجلواز
ما حاصله أنّ اإلحلاق إنما يصح على بحث فيه، إذا قلنا أنه حكم معلَّل، وإالّ فال قياس : األولَى

إلستقذار ال في األحكام التعبدية، ال يقال نختار القول بالتعليل ثُم ندعي أنّ العلّة في األصل هي ا
جاسة، وحينئذ4(الن( القياس ويندفع ما أورده يصح)جاسة املُجمع  )5قض للناإلمام املازري من الن

عليها، إذ مطلق النجاسة ال مدخل لَها في التعليل وإنما املُعترب اإلستقذار، وقد وجد في اخلرتيـر  
  .أشد )6(كوجوده في الكلب أو

عترب في األصل مجرد اإلستقذار ألطرد، ولَم يطرد ألنا نجِد من أنواع لو كان املُ: ألنا نقول    
ما هو أقذر من اخلرتير والكلب، ومع ذلك لَم يوجد احلكم، فدلّ على بطالن كون  )7(اخلشاش

  .العلّة مجرد اإلستقذار، هذا بسط ما أشار إليه وهو كالم جيد يمكن فيه البحث
كم في الكلب احلُ أيضا بضعف رواية اإلحلاق، مسندا دعواه إلَى أنّ )8(وقد صرح ابن رشد     

من كون ظاهر املذهب في املسألة التعبد، وهو  )9(تعبدي فال قياس، وهو مبنِي على طريقة الباجي

                                                 
  .»علبه « : خ )1(
 .»باجلواب « : ر )2(
 .»مشكالً « : ع )3(
 .»ال« + : أ )4(
 .»الشيخ « : + ر )5(
  .»أم « : خ )6(
وإن وقع اخلشاش في قدر أُكلَ منها واستشكل ألكله « : صغار الدواب، قال بن احلاجب: بضم اخلاء وفتحها وكسرها )7(

 . 121/ س .ابن احلاجب، م: أنظر. »ان سقط ال، وقال آخرون يعنِي ولَم يتحلّل حتى قال أبو عمر
املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونـة مـن   ، / )هـ 520ت ( ابن رشد اجلد أبو الوليد محمد بن أمحد  )8(

، دار الغـرب  1: حجي محمـد، ط : ق، تحقياألحكام الشرعيات والتحصيالت املُحكمات ألمهات مسائلها املشكالت
 .  92/  1، 1988اإلسالمي، بريوت، 

 .39/  1س، .الباجي، م )9(
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في إشرافه، وأما على طريقة بن بشري من كون مشهور املذهب  )2(أبو بكر بن املنذر )1(الذي نظر
واهللا سبحانه أعلم وبـه   )3(عليل باإلستقذار فالقياسالت ،مكن، وال نسلّم من البحث على ما مرم

  .  التوفيق
احلمد هللا أما مسألة إحلاق اخلرتير في الكلـب  : وأجابنِي عنه سيدي أمحد بن زاغ بِما نصه     

اخلرتير، هل يقـاس  اإلناء من سؤر / ظ 6/ وقد اختلف في غسل : )4(فقال عياض في اإلكمال
أو لتقـذُّرِه وأكلـه    ،)5(على الكلب لنجاسته، وهو مذهب أبِي حنيفة، وأحد قولي الشـافعي 

وال يغسل ألنه ال يستعمل وال يقتنى فال توجد فيـه علّـة   . )6(اإلنِجاس وهو أحد قولي مالك
فإنما هو في مطلق ، وظاهره أنّ اإلحلاق إن كان )7(الكلب من أذى الناس وهو أحد قولي مالك

الغسل ال في العدد معه، ألنَّ اإلحلاق البد فيه من العلّة، فإن قلنا بالتعبد في السبع فال علّة، وإن 
فيه من العلل ليس منها شيء في اخلرتير، فال إحلاق كمـا   )8(قلنا بالتعليل فما ذكره بن احلاجب

  .أشرتم إليه، واهللا أعلم

                                                 
  .»نص « : خ )1(
مـن  . م930/ هـ 318: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر املنذري النيسابوري، عاش في مكة املكرمة، توفي سنة )2(

أنظر . يار، كتاب اإلمجاع واإلختالف، تفسري القرآن، إمجاع األمة، كتاب اإلقناعكتاب السنن واإلمجاع واإلخت: تصانيفه
الطناحي محمـد  : ، تحقيقطبقات الشافعية الكربىالسبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي، : ترجمته في

. 89/ س .الشريازي، م. 67/  1992إلعالم، ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع وا2: محمود واحللو عبد الفتاح، ط
الزركلي، . 129ـ  126/  2السيوطي، طبقات املفسرين، . 336/  1س، .الصفدي، م. 583/  1س، .ابن خلكان، م

 . 184/  6س، .م
  .»في القياس « : خ )3(
مسـلم املسـمى   شرح صـحيح  ، )م 1149/ هـ 544ت ( عياض القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبِي  )4(

/  1. 1998، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، 1:يحي إمساعيل، ط: ، تحقيقبـإكمال املعلم بفوائد مسلم
104. 

: ، تحقيقاألم، )م 819/ هـ 204ت ( الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي  )5(
      . 2/  1، 2005ء، املنصورة، مصر، ، دار الوفا1:ملطّلب، طرفعت فوزي عبد ا

 .115ـ  114/  1املدونة،  )6(
 .  ن.ن، ص.م )7(
 . 15/  ابن احلاجب، جامع األمهات )8(
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: بِمـا نصـه   )2(منصور بن سيدي علي بن عثمان البجائي )1(عنه سيدي أبو علي وأجابنِي     
احلمد هللا املراد اإلحلاق في اجلميع، واستشكاهلم حسن، ولعلّ تأويل ذلك أنـه فـي األصـل    
لإلستقذار أو للنجاسة، واخلرتير في ذلك مثل الكلب أو قريب منه فجرى مجراه في اجلميـع،  

ا كما قد عرفت، ومالك رحمه اهللا قد أشار إلَى ما فيها، والتحقيق أنها تعبـد  واملسألة من أصله
  .، واهللا أعلم )3(كلها، وما يجر إىل النظر والقياس فيها فقريين

عن ما وقع البن عبد السالم في مسألة  )4(وسئلَ سيدي أبو عبد اهللا بن عقاب ]:مسألة [      
بقي على املؤلِّـف قـول بـن    : )6(بعد فرضها وتفسريها، قال )5(احلاجب األوانِي من كالم ابن

يصـلِّي بعـدد   : )7(كما قال. أنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء: ون في مسألة األثوابشاجِاملَ
والذي يظهر أن كل من قال باستعاب األوانِي، معناه ما لَـم  . وزيادة ثوب )8(األثواب املتنجسة

األوانِي املتنجسة، أما لو فرضنا أشباه  )9(رة محقَّقة إالَّ بذلك الوجه، كما لو طهرتيتوصل لطها
  .)10(إناء نجس بإنائني طاهرين فبالضرورة ال يحتاج إلَى استيعابِها بل زيادة الثّالث سرف

ـ   )11(احلمد هللا، الذي فهمته أرشدك اهللا صحيح، وكالم: فأجاب      د بن عبد السالم فيهـا ق
األشياخ، إذ ال يقال أنه يصلِّي بعدد األوانِي كلِّها إذا كان أكثر من إثنني والنجس  )12(وهمه في

منها واحد فقط، ال ابن مسلمة وال غريه، ألنَّ املطلوب براءة الذِّمة وهي حاصلة بزيادة واحـد  
                                                 

 . »أبو علي « : س )1(
    . »البجائي «  -: أ )2(
 .»غري بين «  :أ )3(
عقاب اجلذامي التونسي، أخذ عن ابن عرفة وغريه، وأخذ عنه القلصـادي   أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن إبراهيم بن )4(

/ هــ  851: جمادى األولَى من سـنة  17ومحمد بن عمر القلشانِي والرصاع وابن مرزوق الكفيف، توفي يوم اإلثنني 
/ القرافي، توشـيح الـديباج   . 166/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 206/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. م1447
 . 118/ س .القلصادي، م. 311

  . 16ـ  15/  احلاجب، جامع األمهاتابن  )5(
 . 15/  ابن احلاجب، جامع األمهات:  أنظر. يادة ثوبيصلِّي بعدد النجس وز: قال ابن املاجشون )6(
  . ن.ن، ص.م )7(
 .»النجس « : خ )8(
   .»كثُرت « : خ، ر أ، )9(
 .»صرف « : خ )10(

 .»كما قال « : خ )11(
 .»فيه « : خ )12(
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األوانِي طاهرا وبعضها على عدد النجس، اللّهم إالّ أن يكون الطّاهر واحد فقط، أو يكون بعض 
نجس، ولَم يتحقَّق عدد النجس من عدد الطّاهر يف هاتني الصورتني، يتوضأ في قول ابن مسلمة 

ي بعض نى يفـرغ  بعدد اجلميع، إذ ال يتحقَّق براءة الذّمة وال بذلك، ويقع فسخ بن احلاجب حت
وهم بن عبد السالم، ألنّ معناه حتـى  بالياء التحتانية، وهو صحيح يرتفع به هذا الوهم الذي ت

قاعدتان أصوليتان، إحداهما قاعدة النهـي   )1(يفرغ اإلشتباه، وذلك أنّ املسألة قد تعارضت فيها
عن واحد ال بعينه، واألخرى قاعدة األمر بواحد، كذلك األولَى ال تربأ الذّمة فيهـا وال بتـرك   

مة فيها فعل واحد من تلك األشياء، وقد علمت مناقضـة  براءة الذّ )2(اجلميع، والثّانية يكفي في
املوجبة اجلزئية السالبة الكلية، وبيان ذلك أنّ اإلناء النجس منهي عن الوضوء به وهو غري معـني  
في تلك األوانِي املشتبهة، فيترتَّل النهي عند مرتلة النهي عن واحد ال بعينه واألوانِـي الطّـاهرة   

د منها، وهو غري متعني في تلك األوانِي املشتبهة، فيترتل األمر به مرتلة األمر مأمور بالوضوء بواح
بواحد ال بعينه، والقاعدة األولَى تقتضي اجتناب األوانِي كلها، والثّانية تقتضي الوضوء بواحـد  
ـ   ة منها، واجتناب اجلميع يترتل مرتلة السالبة الكلية، والوضوء بواحد منها يترتَّل مرتلـة املوجب

بناءا على ترجيح القاعدة األولَى . يتيمم ويتركها: )4(سحنون )3(اجلزئية، وهما متناقضتان، فقول
على الثّانية، ألنّ قاعدة النهي من باب دفع املفاسد، والثّانية وهي قاعد األمر من بـاب جلـب   

كـم املعـدوم، إذ   املصالح، ودفع املفاسد مقدم فيها، إذ اإلعتبار صارت األوانِي الطّاهرة في ح
املعدوم شرعا كاملعدوم حسا، فقد حصل فَقْد املاء الذي هو شرط في التـيمم، وقـول ابـن    
املاجشون وابن مسلمة يحتمل أن يكون بناء على ترجيح القاعدة الثّانية على األولَى، ألنـه رءاه  

لَها فتصلِّي وليس  )7(طأن احتا )6(في احلائض إذا استطهرت، رأيت )5(لإلحتياط كقول ابن وهب

                                                 
 . »فيها «  -: س )1(
 . »في «  -: خ )2(
  .»وقول « : س )3(
 . 15/  ابن احلاجب، جامع األمهات )4(
م هـي  ضعف عادتها خاصة، ومتى تقطّع الطُّهر غري تام على تفصيله كَملَت أيام الدم على تفصيلها، ثُ: قال ابن وهب )5(

  . 30/  ابن احلاجب، جامع األمهات: أنظر. م وتوطَأْمستحاضة، وتغتِسل كلَّما انقطع الدم وتصلِّي وتصو
 .»روايتان « : ع )6(
 .»احتياطًا « : ع ،أ )7(



274 
 

هنا كون الوضـوء واجبـا    )1(عليها، أحب إلَي من أن تدع الصالة وهي عليها، ألنه قد تعرض
يتوضأ، وليس عليه أولَى من أن يدع الوضوء وهو عليه، وفـي   )2(عليه، وكونه غري واجب عليه

وحـرام، إذ التقـرب   حصول اإلحتياط في مثل هذا إشكال ألنه ليس من باب تعارض واجب 
اإلحتيـاط مـن    )3(بالصالة من احلائض والوضوء باملاء النجس كالهما ال يجوز، فألنّ حصول

حيث اإلتيان بالواجب، فقد أخل به من حيث الوقوع في املُحرم، فـيالحظ فـي قـول ابـن     
با وحراما من وابن مسلمة وابن املاجشون قاعدة أخرى، وهي كون الشيء الواحد واج )4(القاسم

كونه نجسا الوضوء به حـرام،   )6(من حيث )5(جهتني، كالصالة في الدار املغصوبة، فإنَّ اإلناء
ومن حيث كونه طاهرا الوضوء به واجب، ومختار املُحقِّقني واجلمهور من األصوليني في هـذه  

 )8(لمة وابن املاجشون بـأنَّ ابن مس )7(القاعدة صحة هذه العبادة خالفا ألكثر املتكلِّمني، وقول
  .)9(على مختار املُحقِّقني، واهللا تعالَى أعلم

     قلت :الم، يريد بهما أشار إليه ابن عواهللا أعلم )10(قاب من توهيم األشياخ البن عبد الس ،
ي وقول بن عبد السالم في تعبري ابن احلاجب عن الثّانِي يتوضأ ويصـلِّ : )11(ابن عرفة، فإنه قال

حتى تفرغ نقضه القول بالوضوء بعدد النجس وزيادة إناء واحد بين وهمه لتفسريه بظاهر فاسد، 
النجس يتوضأ ويصـلِّي   )13(تقييده، إذ ال يقول آخر في آنية ثالثة أحدهما )12(وقبوله مع تبيني

  .بعددها

                                                 
  .»تعارض « : ع )1(
  .»عليه «  -: خ )2(
  .»حصل « : ع )3(
    .»ابن القاسم «  -: ر .»مسلمة « : خ )4(
 .»اإلناء «  -: ع )5(
  .»حيث «  -: خ، ع )6(
  .»وقال « : خ )7(
 . »بأنَّ «  -: ع )8(
 . »واهللا تعالَى أعلم «  -: ع )9(
    .»به «  - :ع )10(
 . 94/ س .ابن عرفة، م )11(
 . »يسري « : ع )12(
 . »أحدها « : خ )13(
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بريه عن الثّانِي ظاهره تعلـق  قوله في تع: قال اإلمام احلافظ ابن مرزوق عقب كالم بن عرفة     
في بقول، وهو يوهم أنّ بن عبد السالم إنما اعترض بنقض القول بناًءا على عبارة املصنف فـي  

ذلك لمن تأمله، فلو قال مـع   )1(وال يقتضي: حكايته ثانِي أقوال املسألة، وكالم ابن عبد السالم
إنمـا  : عنده سببية، وبيان توهمه إيـاه أن يقـول  في  )3(، أو تكون)2(تعبري الرتفع هذا اإليهام

اعترضت لقبولك تقييد القول الثّانِي بِما يقتضيه ظاهر اللّفظ من أنه حتى يفرغ جميعها، وذلك 
إياه بأنه يريد حتى يفرغ جميع امللتبس منها، وذلـك باملتوضـأ    )4(الظّاهر فاسد، وليس تقييدك

إذ ال يقوى أحـد  : على فساد التفسري بالظّاهر، وفسر التقييد بقوله ، واستدلَّ)6(النجس )5(بعدد
توهم هذا التوهيم، ألنا نمنع فساد تفسري القول الثّانِي بظاهر اللّفظ / و 7/ إلَى آخره، وال يبعد 

م إن كان إناءان فأكثر أحدهما نجس لَ: )7(قوله، إذ ال يقول أحد قلنا، نقل الباجي املسألة فقال
تعلم عينه، فعن سحنون يتوضأ بأحدهما ويصلِّي، ثُم باآلخر ويصلِّي وله، وقال ابن املاجشـون  

يغسل باآلخر موضع الطهارة: سلمةوابن م ما ويصلِّي ثُمأ به ويصلِّي،  )8(يتوضأ بأحدهيتوض ثُم
يتطهر بثالثـة أحـد    إناءان فأكثر أحدهما نجس يقتضي أنَّ قول ابن مسلمة ومن وافقه: فقوله

نجس، ثُم لو سلَّمنا ما ذكره، فالشارح إنما شرح كالم غريه على ما يقتضيه الظّاهر وتصحيحه 
إياه بالتقييد هو نفس اإلعتراض، إذ ال يقول له لم أطلقت في محلِّ التقييد، فكيف بعد مثل هذا 

بعدد النجس وزيادة  )11( القائل بالتطهربتعيني )10(بطالب ابن عبد السالم، والبن عرفة )9(وهما
بِهذه الصيغة أو ما يساويها، غري ابن احلاجب فإنه يحتمل أن يكون ذلك إختيارا منـه،   )10(إناء

                                                 
 .»املسألة « : + خ )1(
 .»اإلبهام « : خ )2(

  .»أو تكون «  -: خ )3(
 .»تقييد « : ع )4(
 .»بعد « : س )5(
 .»وزيادة إناء إذ ال يبقى بعد ذلك التباس لتحقيق استعمال الطُّهر مع الزيادة على عدد النجس « : + ع ر، )6(
 . 60ـ  59/  1الباجي، املنتقى،  )7(
  .»الطّاهر « : خ )8(
   .»نعم « +  :ع أ )9(
 . 94/ س .ابن عرفة، م )10(
    .80ـ  74/  1أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات، ابن  )11(

 . »إناء «  -: ر )12(
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فإنه ذكر هذا احلكم بعد عقب اإلختيار في التباس طهور بِماء حلَّه قليل نجاسة مل تغيره، فـإن  
1(وادرعنوا ابن مسلمة ففي الن( له، لكن يفهم منه كذامن أنصف وتأمعنه ما فيه احتمال ل)منه  )2

بالقوة خاصة واإلحتمال في نقله عنه قائم، وإن عنوا غريه فعليهم العهدة وحينئذ يصح اختيارهم 
  .له

واجلاري كالكثري إذا كان املَجموع : )3(وسئلَ بعضهم عن قول ابن احلاجب ]:مسألة [      
هل هذا املَجموع املشترط كثرته يعترب من محلِّ اإلسـتعمال إلَـى   . ية ال انفكاك لَهاكثريا واجلر

محلِّ النجاسة؟ أو من أصل اجلريان؟ وأي فائدة لشرط كثرة املَجموع؟ وهل ال كفـى عنـها   
وصف اجلريان؟ وكذلك شرطية عدم اإلنفكاك، مع أن وصفه باجلريان دليل على عدم انفكاكه، 

معنى الغساَلة لغةً؟ وما معناه اصطالحا؟ وما  )5(ما. والغسالَةُ املُتغيرةُ إلَى آخره: )4(وكذلك قوله
  .حكمها؟

فمعناه من موضع اإلستعمال إلَى محلِّ الواقع، ال كما . واجلاري إلَى آخر: أما قوله: فأجاب     
كالمه ما يدل على أنّ مراده من يقول ابن عبد السالم من أصل اجلريان إلَى منتهاه، إذ ليس في 

أصل اجلريان، وقد اعترض على املصنف اشتراط عدم اإلنفكاك مع كثرة املاء ألنه ال يطرح مـع  
  .الكثرة إالَّ لمتغير انقطعت جريته أو اتصلت

عنه بأنه تأكيد لقوله إذا كان املَجموع كثريا، وقال اإلمام املقّـري فـي    )6(وأجاب بعضهم     
 )10(بالقليل )9(يلحق الكثري. بالضعيف ما يلحقه بالقوي كوصف اجلرية )8(قد يقترن: )7(عدهقوا

م ابن احلاجـب فشـرط   فهعلى ظاهر قول ابن أبِي زيد في املختصر واللّخمي وابن بشري، وخالَ
                                                 

   . 80ـ  74/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )1(
  .»كذا «  -: خ )2(
 . 11/  س.حلاجب، مابن ا: أنظر. فكاك لَهاواجلاري كالكثري إذا كان املَجموع كثريا، واجلرية ال ان: قال ابن احلاجب )3(
 . 15/ ابن احلاجب، جامع األمهات  )4(
 . »ما «  -: س )5(
 .»ابن عبد السالم « : ع )6(
أمحد بن عبد اهللا حميد، : ، تحقيقالقواعد، )م 1356/ هـ 758ت ( أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن أمحد املقّري  )7(

     . 36/ القرى، اململكة العربية السعودية جامعة أم  معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي،
  .»يقترن «  -: خ، ع )8(
  .»القليل « : خ، ر، ع )9(
 .»الكثري « : خ، ر، ع )10(
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ليس شرط كما فهم ابن . واجلرية ال انفكاك لَها: )1(كثرة املَجموع وألغى وصف اجلرية، وقوله
بد السالم، لكن مستأنفًا إشارة إلَى مذهب الشافعي في كون كل جرية لَها حكم اإلسـتقالل  ع

  .بنفسها عن غريها من اجلريات، واعلم بأنَّ حكم اجلريات كلها لَها حكم التالزم
 كون اجلاري كالكثري قيده ابن احلاجب بِما إذا كان املَجموع كثريا، واجلرية: )2(وقال األبي     

: يعنِي باملَجموع ما من أصل اجلري إلَى منتهاه، قـال : )3(فقال ابن عبد السالم. ال انفكاك لَها
ألنّ ما قبل محلّ السقوط غري : )4(واحلق أنه ما من محلّ سقوط النجاسة إلَى منتهى اجلري، قال

  .مخالط
ري وهم لما ذكر من أنه غـري  ودعواه أنَّ ابن احلاجب يعنِي من أصل اجل: )5(قال ابن عرفة     

وال يمتنع أن يعنِي ابن احلاجب من أصل اجلري، ألنه إنما يعترب من حيث إضافته إلَى ما . مخالط
بعده للكثري به، ويصدق على اجلميع أنه مخالط إذ ليس من أصل الكثري املخالط بِما ال يغيره أنّ 

ذاك محال فهو كغدير سقطت النجاسـة بطـرف   مجاور املخالط كل جزء من أجزاء املاء، إذ 
  .منها، واملسألة لَم تقع للمتقدمني

  

                                                 
واملاء اجلاري إذا وقع فيه مغير نجسا كان أو طاهرا : قال الشيخ خليل بن إسحاق اجلندي فْي توضيحه على ابن احلاجب )1(

  : سريا، وهذه املسألة على وجهنيتعمل تحت الواقع، وأمل لو كان فوقه لَم يضر وإن كان يواملس: يريد
أن يجري املاء بذلك املغير احلال مع بقاء بعضه في محلِّ الوقوع إلَى محلِّ اإلستعمال، وفي هذا الوجه ينظر : أحدهما     

يكون يسريا وقد يكون كثريا، واحلال أيضا إما أن يكـون نجسـا أو   إلَى مجموع ما بني محلِّ الوقوع واإلستعمال، فقد 
  .وال تعترب هنا املَجموع من محلِّ النجاسة إلَى آخر اجلرية. طاهرا
فلو أن ينحل املغير، وهو في هذا الوجه ينظر إلَى املَجموع ما بني محلّ الوقوع ومحلّ تأثري ذلك التغيري، : والوجه الثّانِي     

كان مجموع اجلرية كثريا ومن محلِّ الوقوع إلَى محلِّ اإلستعمال يسريا، جاز اإلستعمال، لكن التغيري قد ذهب مع جميع 
  .76/ س .اجلندي، م: أنظر. ذلك، وال كذلك الوجه األول

     ي اإلكمال لَمولَّ« : ا تكلّم على قوله صلّى اهللا عليه وسلّموأشار عياض فبال ي هنِسلُ مغتي م ثُمائاِء الدي الْمكُم فدأَح ن
 . 105/  2عياض، اإلكمال، : أنظر. ، أنّ اجلاري كالكثري»
 .»إالّ « : ع )2(
 .62/ س .ابن عرفة، م )3(
 . ن.ن، ص.م )4(
 . .ن.ن، ص.م )5(
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أن : وهو من حيث النظر على وجهـني، األول : بِما يأتي )1(وأقدم من تكلَّم عليها أبو عمر     
ـ  )2(تسقط النجاسة ويمر املاء بِها وبعضها باقٍ قوط، فاملَجموع على ما قال الشيخان بِمحلّ الس

هو ما بني محلّ السقوط ومنتهى اجلري، فمن تطّهر في خلل ما بينهما تطّهر باملخالط، فينظر في 
املَجموع هل هو قليل أو كثري، وكذلك لو اجتمع ما بينهما في مقر فإنه ينظر فيـه كـذلك،   

لسطح بتلك النجاسة، ما يتفق أن تكون النجاسة بطرف السطح ويرتل املطر ويمر ماء ا: )3(ومنه
بأنه من صـورِ  : )6(فوقعت الفتوى. تحت ميزاب السطح )5(أو زير )4(ويجتمع جميعه بقصرية

  . اجلاري كالكثري
أن ال يبقى بعضها بِمحلّ السقوط، فاملَجموع ما بني آخر ما خالطته النجاسة : والوجه الثّانِي     

إذا وقعت نجاسة في ماء جرى : )7(أنه قال في الكافي ومنتهى اجلري، والذي وقع البن عمر هو
  .بِها، فما بعدها منه طاهر

وهذا يقتضي أنّ الذي في محلّ جريان النجاسة نجس، وليس كذلك بـل بِمـا يخـالط         
بنجاسة تجري على أحكام املخالط، وأبو عمر مع أنه أقدم من تكلَّم على املسألة، لَم يقيدها بِما 

دها به ابن احلاجب، فالتقييد بذلك ال يعرف لغريهقي.  
  
  
  

                                                 
  .»أبو عمران « : ع )1(

ذ عن مالك واللّيث والثّوري، وأخذ عنه سحنون ويحي بن سالم، توفي وهو أبو عمر البهلول بن راشد القريوانِي، أخ     
  .  167/  1موسوعة أعالم املغرب، . 62/ س .مخلوف، م: أنظر ترجمته في. م799/ هـ 183: سنة

 .»بأن « : ع )2(
 .24/  1الونشريسي، املعيار،  )3(
 العامة، وقد جاء في شعر الصفي حلي، وهي منسوبة إلَى القصر تطلق على املبولة، وهو إطالق قدمي العهد بني: القصرية )4(

، دار 2: ، طقاموس رد العامي إلَى الفصيحأمحد رضا، : أنظر. ألنَّ هذه األداة كانت في األصل ال تستعمل إالَّ حيث الترف
  .     469/  1983الرائد العربِي، بريوت، 

ابن منظور، : أنظر. ما يزير به البيطار الدآبة: هو اجلُب الذي يعمل فيه املاء، والزيار: والزير الرنُ، واجلمع أزيار،: الزير )5(
  . 525/  1س، .م
 .»الفتوى «  - :ع )6(
  .40/  1، 1987 ، دار الكتب العلمية، بريوت،1: ، طالكافي في فقه أهل املدينة املالكيابن عبد الرب،  )7(
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لقوم بنـى   )5(عليه أرحى )4(إلَى جنات )3(جار )2(عن ماء )1(وسئلَ ابن رشد ]:مسألة [      
وإن لَم يغيره فهو يقذِّره؟، : عليه أحدهم كرسيا للحدث، واحتج بأنه ال يغير املاء، وقال منازعوه

  . هم منعه، ولمن أراد أن يحتسب فيقوم بقطعه، ألنه من حقوق املسلمنيبأنَّ لَ: )6(فأجاب
والغسالَةُ فهي فعالة، وهذه الصيغة تستعمل فيما يطرح كالنخالة، والسحالة هذا : وأما قوله     

ي عا حقيقتها فكماً عـن املَحـلِّ  : )7(رف الفقهاء فهيمعناها لغة، وأما أو حاملاء املنفصل حس 
املغسول به، فيدخل البلل الباقي في املَحلّ بعد غسله، ألنه وإن لَم يكن منفصالً في احلس عـن  

  .املَحلّ فهو منفصل عنه في احلكم، ألنَّ محلّه من الثّوب إذا عصر وانفصل عنه
، فأمـا  هي ثالثة أقسام متغيرة، وغري متغيرة قسمان يسـرية وكـثرية  : وأما حكمها فنقول     

فنجسة، سواء تغير لونها أو طعمها أو رحيها، وال يفصل في ذلك كما فصل في املَحلِّ  )8(املتغيرة
باقتضائه التفصيل في تغيرِها  )10(هي كمغسولها، يرد: )9(املغسول من النجاسة، وقول ابن العربِي

فحكم كثريها طاهر وإن كانت يسـرية،   )11(كما في مغسولها وليس كذلك، وأما غري املتغيرة
  .فقال أهل املذهب طاهرة كحكم مغسولها، ورده ابن عرفة نقالً ونظرا

                                                 
 .24/  1الونشريسي، املعيار، . 1330/  2اوى ابن رشد، ابن رشد، فت )1(
 . »جاء «  :ع )2(
    . »جاز « : أ )3(
   . »قناة «  :ع )4(
، دار مكتبة احلياة، بريوت، معجم منت اللُّغةأمحد رضا، : أنظر. مفرد األرحاء، وهي احلجر املستدير يطحن به: األرحى )5(

 . 450/  19الزبِيدي، تاج العروس، . 312/  14س، .ابن منظور، م. 565/  2، 1958
   . 24/  1الونشريسي، املعيار،  .1331/  2ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )6(
 . »في املَحل «  :ع )7(
. 15/ س .ابن احلاجـب، م : أنظر. فال شك في نجاستها، كان تغيرها باللَّون أو بالطعم أو بالريح: إن كانت متغيرة )8(

 . 145/ س .دي، ماجلن
   .23/  1. ت.، دار الكتاب العربِي، دعارضة األحوذي لشرح صحيح الترمذيابن العربِي،  )9(
 .»يريد « : خ )10(

: بعض ما نـزل، والنـازل  : فطاهرة، وال يضر ما بقي بعد نزول الغسالة الطّاهرة، فإنَّ ما بقي: إن كانت غري متغيرة )11(
     .  145/ س .اجلندي، م. 15/ بن احلاجب، جامع األمهات ا: أنظر. بالفرض طاهر
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في املاء املستعمل ال  )1(فظاهر عموم مفهوم الشرط في قول ابن القاسم في املدونة: أما نقالً     
فهومه إن لَم يكن طاهرا أنجس ذلك ينجس ما أصابه إن كان الذي يتوضأ به أوال طاهرا، ألنَّ م

أصل  )2(املاء ما أصابه، وظاهر هذا املفهوم سواء تغير أم ال، وهذا الرد كما ترى ينبنِي على اعتبار
منه، وعلى العموم في املفهوم، وفي ذلك  )3(الشرط/ ظ 7/ دليل اخلطاب، وعلى اعتبار مفهوم 

  .خالف
جاسة من املَحلّ املغسول إلَى الغسالَة، بناًءا على أنَّ ورود املاء علـى  فالنتقال الن: وأما نظراً    

في حديث بول األعرابِي في املسجد هو حجـة لطهـارة    )4(النجاسة كورودها عليه، املازري
، وال يصح القول بنجاستها مع تطهريهـا  )5(الغسالة غري املُتغيرة، وقد اختلف فيها قول الشافعي

   .لَما طهرها )6(، ألنَّ الذنوب لَم تنجس بِما القاه من البول في األرضغريها
     ها عنده هـي املـاء املالقـي    : قلتالَة بناء على أنسة على طهارة الغاستدالله بِهذه الشرطي

إليه، ألنَّ  لنجاسة املَحلِّ املغسول به، وأنه يتنجس بِمجرد املالقاة، وإن لَم ينتقل النجس من املَحلِّ
في شـرح املعـالم    )7(هذا املعنى يتقرر قول ابن التلمسانِيبذلك تتبين املالزمة في شرطيته، وبِ

تطهري النجاسة على خالف األصل، ألنَّ املَحلّ ال : الفقهية في مسألة األصل عدم اإلشتراك، قال
 )9(على فهم معنى الغسـالَة، كمـا فهِـم   متنجس، فإنَّ هذا بناء منه  )8(يخلو عن نجس أو عن

                                                 
 .115/  1املدونة،  )1(

   . »اعتبار «  -: أ )2(
 .»الشرطية « : ر )3(
دار الغرب اإلسالمي، ، 1: ، طلقنيشرح الت، )م 1141/ هـ 536ت ( املازري أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر  )4(

 .22/  1995بريوت، 
  . 46 / 1الشافعي، األم،  )5(
    . »األولَى « : أ )6(
/ هــ  576: أبو محمد شرف الدين عبد اهللا بن محمد بن علي الفهري املصري، املعروف بابن التلمسانِي، ولد سنة )7(

شرح التنبيه : م، من تصانيفه1246/ هـ 644: جمادى اآلخرة من سنة 11م، تصدر لإلقراء بالقاهرة، توفي في 1172
/ البغدادي، إيضاح املكنـون  : أنظر ترجمته في. للشريازي، شرح املعالم في أصول الفقه، لَمع األدلّة في قواعد أهل السنة

 . 288/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، . 430
 . »عن «  -: خ )8(
 . »فهم « -: خ )9(
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من أنها املاء املالقي للنجاسة الكائنة باملَحلّ حني وروده عليها قـد تـنجس بِهـذه     )1(املازري
املالقات، فإذا ورد على هذا املاء ماء ثانِي تنجس أيضا بِمالقاته إياه ألنَّ الفرض أنَّ املـاء األول  

ال : اسة، وكذلك الكالم في ورود ماء ثالث أو رابع ما بلغ، فصدق قولـه متنجس بِمالقاته النج
يخلو املَحلُّ عن نجس وهو ما كان به قبل غسله، وبقي منه بعده إن بقي منه شيء أو متنجس، 

  .وهو ما القاه من املاء أوالً، فإما القاه منه بوسط أو وسائط، هذا تقدير كالمه
ظهور تعبدية فيما به تزال النجاسـة،  : دالل املازري بوجهني، األولواجلواب عنه وعن است     

ولذلك اختص املاء بإزالتها دون غريه، فكما أنَّ اختصاص املاء بإزالتها متعبد به، فكذلك تكون 
  .كيفية اإلزالة متعبدا بِها

ومنـع  . عن نجـس أو متـنجس   ال يخلُو املَحلُّ: يمنع قول ابن التلمسانِي: اجلواب الثّانِي     
، ألنَّ ذلك منهما بناًءا على تفسري الغسالَة بِمـا فهمنـاه ولـيس    )2(املالزمة في شرطية املازري

انتقال النجاسة من املَحلِّ  )3(كذلك، بل هي املاء املنفصل عن املَحلِّ، وعلَّة نجاستها عند الشافعي
ن نجاستها عدم تطهريها كما زعم، بل هي نجِسـة النتقـال   إليها ال مجرد املالقاة، فال يلزم م

  .النجاسة إليها، وطهر املَحلُّ النتقال النجاسة عنه، وبِهذا يتضح طهارة بلل الغسالة الباقي باملَحلّ
وسئلَ سيدي أبو عبد اهللا الزواوي عن رؤوس الضأن بعد ذبحها فإنها ال بد  ]:مسألة [      

وتقطع  )5(الرؤوس )4(ق عنها الصوف قبل غسل الدم من املذبح، وبعد تحريق ذلك بِهشمِأن تحر
  .ثُم تغسل، هل يطهر اللّحم بِهذا الغسل أم ال يطهره؟ إالّ أن يغسل قبل حرقه بالنار؟

 ، وليس هذا كاللّحم املطبوخ بِماء نجِس لسريان)7(يطهر إذا غسل بعد تقطيعه: )6(فأجاب     
  .ماء النجاسة فيه، فيتعذَّر تطهريه على أحد األقوال

                                                 
 .»املازري «  -: خ )1(

 .»املازِري «  -: ر )2(
 .46 / 1الشافعي، األم،  )3(
 . »يشهم «  :ع )4(
 . »الرأس «  :ع )5(
ومثل الطّبخ طول مقامه بنجاسة حىت يشربها، فإن لَم : ما نصه. وال يطهر لَحم طبخ بنجس« : وقال الزرقانِي على قوله )6(

شوط بدمه، والدجاج تنتف صوف رأسه بأنه إذا شوي وفيه دم، ومثله الرأس ي. طبخ: يشربها غسل وأُكل، وربما أشعر قوله
 .26/  1، س.الوزانِي، م: أنظر. »وريشه، أنه ال ينجس، وهو كذلك 

   .»تحريقه « : ع )7(
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إذا شـوط  : رأيت في تعليقه البن أبِي دلف القروي على املدونة مسـألة : )1(قال البرزلي     
الرأس، بدمه ثالثة أقوال للقرويني، فعن ابن أبِي زيد ال يؤثِّر فيه ذلك، ألنَّ الدم إذا خرج استحال 

خالف غريه من النجاسات فإنه يغسلها، وعن غريه ال يقبل الـتطهري، بِخـالف   رجوعه عادة بِ
يخـرج أم ال،   )2(نجاسة املاء ألنها كماء دخلت تخرج، بِخالف الدم إذا دخل ال يدري هـل 

  .أنه يقبل التطهري كسائر النجاسات، واهللا أعلم )3(واألصل النجاسة، والثّالث
عن القدر والطّاجني إذا طُبِخا بنجاسة  )4(سيدي عبد الرمحان الوغليسي وسئلَ ]:مسألة [      

  .وعظام امليتة، هل ما طبخ فيها طاهر أو نجِس؟ وهل يفترق احلكم بالكسر والصحة أم ال؟
ال يفعل ذلك فإن فعل ولَم يدخل الدخان في القدر فال يضر ذلك، وإن انعكـس  : فأجاب     

ى أُدخخان حتز من ذلك، فإن أكله فال شيء عليه إن الددر بعينه ففيه خالف، وليتحري القل ف
  .)5(شاء اهللا

إن طبخ بِها وهي رطبة فهي نجسـة  : ئل أبو عمران عن هذا فقالس: )6(وفي أسئلة البرزلي     
لى الكراهة قبل الطّبخ بِها فهي ع )7(لمخالطتها جسمها في حال اإليقاد لعظم امليتة، وإن نشفت

. وال يؤكل خبز طبخ بوقيد روث احلمري: )8(ومثله اآلخر، وذكر ابن القاسم خبثه مطلقًا، ثُم قال
وأحفظ ألبِي حفص في مسألة اخلبز إن دخن عليه بالنجاسة : لدعوى القول بنجاسة دخانه، قال

القـول  وهذا يقـرب مـن   . قبل أخذه وجهه فهو نجس، وإن كان بعد أخذ وجهه فهو طاهر
وأحفـظ  . في طبخ اللّحم باملاء النجس إن كان بعد الغليان فال يضره، وقبله يؤثِّر فيه )9(الثّالث

                                                 
  .620/  15البرزلي،  )1(
  .»هل «  -: خ )2(
  .»والثّانِي « : خ )3(
، البجائي، له املقدمـة املشـهورة   )األمازيغ  نسبة إلَى وغليس بطن من قبائل( أبو زيد عبد الرمحان بن أمحد الوغليسي  )4(

 189/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 248/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. م1384/ هـ 768: وفتاوى، توفي سنة
 2لِّفني، كحالة، معجم املؤ. 376/ ابن قنفد، كتاب الوفيات . 343/  2ابن حجر العسقالنِي، الدرر الكامنة، . 190ـ 
 /78   . 
   . »تعالَى « : + أ )5(
 . 377ـ  376/  4البرزلي،  )6(
 .»كُشفت « : ر )7(
 .77/ س .ابن عرفة، م )8(
 . »وهذا يقرب من القول الثّالث . بالنجاسة قبل أخذه وجهه فهو نجس، وإن كان بعد أخذ وجهه فهو طاهر«  - :ع )9(
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: أثّر فيه، ومن هذا البـاب  )2(فال يضره، وإن كان عريانا )1(أيضا في مسألة القدر إن كان مطنبا
أخريه حتى يذهب ما فـي  إذا رضع جدي خرتيرة، أو صيد طري بِخمر، فاستحب ابن القاسم ت

  .بطنها، وأحفظ ألبِي حفص أنه يؤخر ثالثة أيام فحينئذ يذَكَّى
وعلى نجاسة عرق السكران أن يحرم حتى تذهب منفعة غذاء النجاسة، وعلى : )3(اللّخمي     

  . كذلكنجاسة لنب امليتة يحرم لَحم الشاة تشرب نجسا، والبقْلُ يسقى بِما لَم يطل عمره 
بأنّ اتصال النجس الرطب بِمائع أقوى من اتصاله بعد تغير أعراضه بغري : )4(وفرق ابن عرفة     

ال يسقى بِماء نجس مأكول لَحم وال بقل، إالَّ أن يسقى : )6(عن ابن نافع )5(مائع، وحكى العتبِي
ابن وهب أو خوف ذبحها قبـل  يحتمل أنه كرهه للخالف فيه لرواية : بعده طاهرا، ابن رشد

ذهاب ما في بطنها من ذلك املاء النجس، وال وجه لقوله في البقل لو تنجس بسقيه كانت ذاته 
  . نجِسة وال يطهر بعد ذلك بسقيه ماء طاهرا

كأحد القولني من ذلك املاء النجس، وال وجه لقوله في البقْل لو تنجس بسـقيه   قلت: قال     
، وحكى ابـن  )8(في اجلاف إذا بلَّ بِماء نجس، فإنه يبلُّ بِماء طاهر بعده ويجزِئه )7(اتهكانت ذ

                                                 
 .»مطبقًا « : ع )1(
  . » عريا« : ع )2(
 . 74/ س .ابن عرفة، م )3(
 . 74/  ن.م )4(
أبو عبد اهللا محمد العتبِي بن أمحد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبِي، أخذ عن سحنون وأصبغ، ألَّف املُستخرجة من األمسعة  )5(

ت (  حممد بن فتوح األزدي احلميدي أبو عبد اهللا: أنظر ترجمته في. م868/ هـ 254: مما ليس في املدونة، توفي سنة
، دار الكتاب املصـري،  2: األبياري إبراهيم، ط: ، تحقيقجذوة املقتبس في ذكر والّة األندلس، )م 1095/ هـ 488

/  2س، .ابن العماد، م. 144/  2عياض، ترتيب املدارك، . 37ـ   36/  1989القاهرة، دار الكتاب اللّبنانِي، بريوت، 
 . 197/  6س، .الزركلي، م. 129

أبا بكر، من شيوخ : أبو محمد عبد اهللا بن نافع الصائغ بن ثابت بن عبد اهللا الزبريي بن العوام القرشي األسدي، يكنى )6(
عبد امللك بن حبيب، روى عن مالك وتفقَّه به، وسمع من ابن أبِي ذئب وابن أبِي الزناد، وعنه أخذ سحنون، ووثقه ابـن  

/ س .الشـريازي، م : أنظر ترجمته في. 821/ هـ 206: م، وقيل سنة802/ هـ 186: في سنةمعني وابن حبان، تو
/  1عياض، ترتيب املـدارك،  . 371/  10الذهبِي، سير أعالم النبالء، . 103ـ   102/ ابن عبد الرب، اإلنتقاء . 148
 . 55/ س .وف، ممخل. 52ـ  51/  6ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 358ـ  356

   .»من ذلك املاء النجس، وال وجه لقوله في البقْل لو تنجس بسقيه كانت ذاته «  -: ع )7(
من ذلك املاء النجس، وال وجه لقوله في البقْل لو تنجس بسقيه كانت ذاته في اجلاف إذا بلَّ بِماء نجس، فإنه «  -: خ )8(

  .»يبلُّ بِماء طاهر بعده ويجزِئه 
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إذا وجد في بطن الطَّري امليت حوت فال يؤكل احلوت لنجاسته بالوعاء  )1(يونس في كتاب الصيد
يرضـع  والصواب جواز أكله كما لو وقع في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل، وكاجلدي . ابن يونس

خرتيرة، أو الطّري يأكل النجاسة فإنها تذبح وتغسل وتؤكل بِحدثان ما أكلته، بِخالف الزيت ألنه 
  .من املائعات، وقيل في الزيت يغسل فكيف بِهذا

بأنَّ وقوعها في نجاسة أخف بِخالف حصوله في بطن الطّري، إذا قد مر : )2(وفرق ابن عرفة     
فأشبه طبخ اللّحم باملاء النجس، إالّ أن يقال أنَّ / و 8/ نجاسته فيه باحلرارة، عليه زمان تسري 

  .النار في احلرارة أشد على هذا لو حصلت في بطن خرتير ومات فإنه يجري على ما تقدم
عـت  عن رجل حلَف لزوجته أو غريها على تفّاحة لتأكلنها، فوق )3(سئلَ ابن الفخار: فائدة     

فإن علمت الناحية التي وقعـت   )4(بأنَّ هذه مسألة املدونة: في كدسِ تفّاح وانبهمت؟، فأجاب
إذا وقعت قطعة من لَحم خرتيـر فـي   : فيها أكلتها وإالَّ لَم يربأ إالَّ بأكل اجلميع، وكذلك قالوا

مـن  : ميع، وكذاكدس لَحم، أنه إن علمت تلك الناحية تركت وأكل ما سواها، وإالّ طرح اجل
مـن  : من جسده، وكذا قالوا )5(رأى لَمعةً بعد اإلغتسال ثُم انبهمت عليه، أنه يغسل كلَّما يرى

أعطى درهما لقصاب يشتري به لَحما فخلَّطه مع الدراهم، ثُم لَم يتفقا على الشـراء، فحلـف   
منه جميع الدراهم إن لَـم تعلـم   صاحبه أن يأخذ درهمه بعينه وجهلت عينه، فإنه إن صرف 

ومن : أقامه من مسألة املدونة التي تأتي، قال: ناحيته، أو هي إن علمت برأ، قاله بعض التونسيني
هنا نعلم أنَّ حكم من يعلم أن له ذات محرم ببلد وجهِل عينها، فإنه ال يتزوج منها من هي في 

ال ينبغي أن تحرم عليه إذا اختلطت بالعـدد الكـثري   : )6(سنها أخذًا باإلحتياط، وقال ابن رشد
  .بِخالف اختالطها بالعدد اليسري

                                                 
  .537/  1املدونة،  )1(
 .74/ س .ابن عرفة، م )2(
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن يوسف املعروف بابن الفخار، روى عن أبِي عيسى اللّيثي وأبِي جعفر بن عون اهللا وأبِي  )3(

ابـن بشـكوال،   : جمته فيأنظر تر. م1038هـ 419: محمد الباجي وغريهم، توفي بِمدينة بلنسية في ربيع األول سنة
  .   293/  1موسوعة أعالم املغرب، . 213/  3س، .ابن العماد، م. 403ـ  402/  8س، .م
 . 139ـ  138/  1املدونة،  )4(
 . »يرى «  -: س )5(
    .267/ ابن رشد  )6(
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وأما عكس مسألة التفّاحة كمن حلف أالّ يأكل كل هذه التفاحة فوقعت في كدس تفـاح       
وانبهمت فيه، فإنه ال يرى إالّ بترك اجلميع وإن أكل من ذلك واحدة منبهمـة حنـث وهـي    

منصوصة ف1(وادري الن(.  
من أيقـن أنَّ نجاسـةً   : )2(يعنِي قولُها: هذه مسألة املدونة، قال بعضهم: وقول ابن الفخار     

غَسلَه كلُّه، وإن علمت تلك الناحية غسلها، وقال بعضهم لَم  )3(أصابت ثوبه ال يدري موضعها
ونظائرها، ولعلَّه أشار إلَى  )4(اب العتقيصرح ابن الفخار بِهذه بعينها، ويمكن أن يريد مسألة كت

  .فإنها من هذا النمط )5(مسألة احلصاة في كتاب احلج
وهو طهور لكل مـا يشـك   : )6(في النضح: وسئلَ بعض البجائيني عن قوله ]:مسألة [      
  .فإن هذه الكلية قد تنتقض باألرض واملاء والطعام. )7(فيه

عن بعض شيوخه أنها تغسـل   )8(أما األرض فذكر ابن عرفة في مختصره: فأجاب بِما نصه     
ونقلـه عـن   . )9(وبعض شيوخنا الفاسيني رءاها كاحلبس: ليس اإلنتقال إلَى محقِّق، قال. اتفاقًا

  .)10(قواعد عياض، وأما املطعومات فقد تردد فيها بعض املُحقِّقني من شيوخ شيوخنا
                                                 

  .124/  6ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )1(
 . 139ـ  138/  1املدونة،  )2(
  .»موضعه «  :س )3(
  .وما بعدها 387/  2املدونة،  )4(
 . 406/  2ن، .م )5(
 .  45/  1الباجي، املنتقى، : أنظر. » أنه غمر املَحلّ باملاء، وأنه نوع من الغسل« : هو الرش، قال الباجي: النضح )6(
  . 15/  ابن احلاجب، جامع األمهات. 24/  1ملدونة، ا )7(

الطّهارة، والثّانِي أن فيه : أحدهما ال شيء فيه، إذ األصل: إذا تحقَّق اإلصابة وشك في النجاسة فقوالن« : خليل قال     
      . 22/  1س، .ابن شاش، م: أنظر. » وهو املشهور« : وقال ابن شاش. 147ـ  146/ س .اجلندي، م: أنظر. »النضح 

 . 143/ س .ابن عرفة، م )8(
   . »اجلسم «  -: ع )9(

هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه فـي  « : وحده ابن عرفة بأنه. من احلبس وهو املنع: والتحبيس في اللُّغة     
  . حبس مال يمكن اإلنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح: ، أو هو»ملك معطيه ولو تقديرا 

الفقهاء بعضهم يعرب باحلبس، وبعضهم يعرب بالوقف، والوقف عندهم أقوى من التحبيس، وهما فـي   «: وقال الرصاع     
حبسته، واحلبس يطلق على ما وقف، ويطلق على املصدر وهو اإلعطاء : وقفته وأوقفته، ويقال: اللُّغة لفظان مترادفان، يقال

 . 539/  2الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، : أنظر .»
  . و10ورقة / س .مران بن موسى املشذّالي، مع )10(
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ولعلَّ شيخه الفاسي هو اإلمام احلافظ أبو عبـد اهللا  : م احلافظ ابن مرزوققال شيخنا اإلما     
إن لَم يكن وهما أو تصحيفًا يقتضي أنه اختلف فـي مشـروعية    )2(كاجلسد: وقوله )1(السطِّي

 )3(النضح في األرض، وال بد من الغسل كما اختلف في اجلسد، ولعلّه كالثّوب فإنـه الـذي  
فيه ولَم يتحقَّق نجاسته مـن جميـع    )5(فالنضح يختص بِما شك: لقوله )4(ديقتضيه نص القواع

 )6(وعموم املدونـة : قال شيخنا املذكور. ذلك ال اجلسد، فقيل ينضح وقيل يغسل بِخالف غريه
  .يشملها، فمن ادعى خروجها فعليه الدليل

في : ادة له كاجلُب بالنزح، كما قالواوسئلَ بعض التونسيني عن تطهري ما ال م ]:مسألة [      
هو كـالبئر  : )7(احلمد هللا، في ذلك قوالن قيل: البئر، أو ال بد من نزحه كلِّه؟، فأجاب بِما نصه

األول بالكثري، وبه جرت الفتيا بتونس من  )10(الباجي )9(ينزح كلُّه، وقيد: )8(يطهر بالنزح، وقيل
الم، ون لقلَّة مطرها، ولَم يعمل به في جامع الزيتونة لعدم الضرورة ابن عبد السزيت )11(زمان من

: )13(في جباب انطابلس، وإن لَم ينص على ذلك، فقد نص سحنون )12(الثّانِي هو ظاهر املدونة
لف الطعام على نجاسة بول املاشية الشاربة منه، ولَما نص عليه بن القاسم في غري املدونة من ع

                                                 
أبو عبد اهللا محمد بن سليمان السطِّي، أخذ العلم عن الشيخ أبِي احلسن الصغير وأبو احلسن الطّنجي وغريهما، وعنـه   )1(

شرح على : يفهم، من تصان1251/ هـ 649: أخذ املقّري والعبدوسي واخلطيب ابن مرزوق والقباب وغريهم، توفي سنة
التنبكتي، كفايـة  . 409ـ   408/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. احلوفية، تعليق على املدونة، تعليق على ابن شاش

 .     135ـ  134/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 221/ س .مخلوف، م. 51ـ  50/  2املُحتاج، 
 .»كاحلبس « : س )2(
 .»الذي «  -: ع )3(
أمحد بن عبد اهللا حميد، : ، تحقيقالقواعد، )م 1356/ هـ 758ت ( قّري أبِي عبد اهللا محمد بن محمد بن أمحد امل )4(

        .120/ ت .، اململكة العربية السعودية، دمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث، جامعة أم القرى

 .»شرك « : ع )5(
 .  129/  1املدونة، : أنظر. »فيه  وهو طهور ولكل ما شك« : قال مالك )6(
 .12/  ابن احلاجب، جامع األمهات )7(
 . 28/  1املدونة، : أنظر. »ال يشرب منه، وال بأس أن تسقى منه املواشي « : وهو ظاهر املدونة في مواجل برقة، قال )8(
 .»ينزح كلُّه : بالنزح، وقيل هو كالبئر يطهر: احلمد هللا، في ذلك قوالن قيل: فأجاب بِما نصه« : ر )9(
   . 59ـ  58/  1الباجي، املنتقى،  )10(
  .  »من «  - :أ )11(
 . 31/  1املدونة،  )12(
  .ن.ن، ص.م )13(
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عن املذهب  )1(املعجون بِهذا املاء، وإعادة الصالة في الوقت، ونضح الثّياب، وحكى ابن احلاجب
بنحوه ماء املاجل، وجعله ابن عبـد   )2(وأراد. استحباب النزح فيما لَم يتغير من ماء البئر ونحوه

  .مستدالً بكالم سحنون السالم خالف املدونة، وحملها اللّخمي على أنَّ املاء تغير
عن احليوان البحري إذا مات، وهو مما تطول حياته في البِـر   )3(وسئلَ أيضا ]:مسألة [      

الصواب إحلاقه بِحيـوان البحـر   : قال ابن رشد عن بعضهِم: بحري أم ال؟، فأجاب )4(هل هو
من توالد بتونس تونسي ولو أوطَـن  لتوالده فيه، وإنما ينسب احليوان لموضع والدته، كما أنَّ 

غريها، وكذا ما ولد له، ومن هذا ما وقع بدمشق في أوقاف على املغاربة طلبها أبناؤهم الـذين  
  .بدمشق )5(تزايدوا
ابن املغربِـي  : املؤلِّف في علم احلديث فقال )6(فَسئلَ تقي الدين ابن الصالح ]:مسألة [      

بِخالف ابن الكردي وهو كردي، ألنه نسب إلَى : ن بن عبد السالم قائالًوخالفه عز الدي. مغربِي
  .القبيلة، واملغربِي نسب إلَى البقعة، فكان ذلك سبب خمود ابن الصالح وظهور عز الدين

فما تطاير من البول مثل رؤوس : ، قلت)8(وسئلَ أيضا عن قوله في التهذيب ]:مسألة [      
لما اختصره لَما أعلى السؤال واجلواب، وهل معنى املسألة تطـايرت أجـزاء    .اإلبر إلَى آخره

  .كرؤوس اإلبر في مرة واحدة؟ أو في مرات في كل مرة جزء؟
فإني سمعت من شيخنا ابن عرفة في مجلس تدريسه أنه قـال  : أما معنى املسألة: فأجاب     
عـا،  ا اختصارها فال خفاء في ضعف قول بعضهم اختصرها تورمحتملة لهذا ولهذا، وأم )9(هي

                                                 
وأما املاء الراكد ـ كالبئر ونحوها ـ تموت فيها دآبة بر ذات نفس سائلة ولَم يتغير فيسـتحب    « : قال ابن احلاجب )1(

 .   12/  جامع األمهات: أنظر ابن احلاجب. »قع ميتا بقدرها بِخالف ما لو و النزح
 . »وأراد «  - :خ )2(
 .»أيضا «  -: ع )3(
 .»هو «  -: س )4(
   .»توالدوا «  :أ )5(

ى أبيه، توفي أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوي، املعروف بابن الصالح، صاحب كتاب علوم احلديث، تفقَّه عل )6(
  . 410/  1موسوعة أعالم املغرب، : انظر ترجمته في: . سنة

التهذيب في اختصـار  ، )م 1046/ هـ 438: ت حوالي( الرباذعي أبو سعيد خلف بن أبِي القاسم محمد األزدي  )8(
، دار البحـوث  1: زرق أمحد علـي، ط األ: محمد األمني ولد محمد سالم بن الشيخ، مراجعة: ، دراسة وتحقيقاملدونة

 . 18/  2002للدراسات اإلسالمية، اإلمارات العربية املتحدة، 
  . »أنها «  :خ )9(
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أنَّ ابن القاسم يقـول بـالعموم    )2(، وهو أن أسدى توهم)1(والصواب ما قرره شيخنا ابن عرفة
ابن القاسم اندراجـه   )3(اخلرج على سببه ونحوه في املزارعة أنَّ املسؤول عنه بِخصوصه ال يرى

اخلـالف فـي    )4(بالعموم جوابا عن اخلصوص، وقد تقرر في العلوم العقليةحتى يكون اجلواب 
وجه ترتيب النتيجة ولزومها من املقدمتني هل يكفي استحضار املقدمتني، أو البد من الـتفطُّن  
الندراج األصغر تحت األكرب، والظَّاهر من حال بن القاسم أنه لَم يستحضر وال اندراج، فلـذا  

ما تطاير مثل رؤوس اإلبر : )6(، وتقرير اإلندراج على طريق املُقدم أن يقال)5(بقول مالكأجاب 
  .فال يغسل أو كثري، وكل كثري يغسل )7(قليل
احليوان  قول الراوي في النهي عن صرب )8(ولَما قرأنا على شيخنا ابن عرفة في صحيح مسلم     

8(عنلَللغرض هو ملعون ل( بِي عليالمالنه الس)هذا دليل علـى  : كل من فعل ذلك، قال شيخنا )9
باإلستدالل بـالكلِّي علـى   / ظ 8/ مسألة ابن القاسم في مسألة الطّهارة هذه حيث لَم يكتفي 

  .اجلزئي وقد اعتربه في هذا احلديث
     ب: )10(قلت طريق اإلستدالل أخروي ألنَّ اللَّعن جائز بطريق العموم ال اخلصوص، فإذا صح

أرأيت لو توجه لرجل يمني على رجل فحلـف لـه   : اخلصوص فأخرى في مسألتنا، وقلت له

                                                 
 . »ابن عرفة «  - :خ، ع )1(
 . »توهم «  - :خ )2(
 . »ال يرى «  -: ع )3(
 . »اخلالف « +  :خ، ع )4(
  .29/  1املدونة،  )5(
تطاير على قاضي احلاجة من البول، فظاهر مذهب املدونة أالَّ عفو، وحكى في اإلكمال عن مالك اختلف في العفو عما  )6(

هو العفو مع التحفُّظ حسب اإلمكان، ومع . »وعفي عما يعسر اإلحتراز منه « : اغتفاره، واجلاري على القواعد من قولهم
 . 92/  1س، .زانِي، مالو: أنظر. قلّة املتطاير، كما إذا كان مثل رؤوس اإلبر

 . »وكل قليل « +  :خ )7(
 . 109ـ  108/  13صحيح مسلم،  )8(
 .»ال عن « : ع )8(
 . »صلّى اهللا عليه وسلّم «  :خ، ر )9(
  .  »فقلت له «  :خ )10(
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بِها احلقوق فكأنه حلف  )1(باإلميان الالَّزمة، فهل يقال اندرج فيها اليمني باهللا تعالَى التي تنقطع
  .بِها؟ أو البد من اإلتيان بِها؟

هنا قلت له وصوبه، وال ينبغي في هذه النازلة أن  )2(ولهاالبد من اإلتيان بِها مفردة لق: فقال     
إن طال األمر إكتفى باإلميان الالَّزمة وإن قَرب، فلصاحب اليمني تحليفه كقـول ابـن    )3(يقال
ال : فيمن توجه قبل خصمه يمني فأمره أن يحلف له بالطّالق، فحلف به ثُم رجع فقال )4(سهل

  .م بالفور فله ذلك، وإن قام بعد الطُّول فال مقال لهإن قا: أكتفي به، فقال
أنَّ صاحب اليمني في مسألة بن سهل طلب التغليط على خصمه  )5(الفرق بينهما: ألنا نقول    

ب وبالطُّول سقط مقاله، ألنه إن بيمني مفردة، فبطلت فله تالقي حقِّه بالقُر رع فصحي نظر الش
تطع بِها احلقوق فواضح، وإن كان جاهالً لَم يقدر، وفي مسألتنا لَم تصدر كان عالما بأنها ال تق

  .بيمني مفردة فال يصح هذا التفصيل
أنها في مسألتنا مدلول عليها بالتضمن، ولذا أطبق اجلمهور على لزوم الكفَّارة مع : فإن قلت     

ن: غريها، قلتها بداللة التضمفيما به احلنث، اعتباره فيما به الرب، وهو  ال يلزم من اعتبار حصول
  .املعترب في مسألتنا

دنا بن مرزوق، وقيل له جواب سي )6(وسئلَ اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا ]:مسألة [      
في الكاغيد الرومي، هل يجوز استعماله والنسخ فيه أم ال؟ ألنَّ بعض الناس قال أنـه نجِـس،   

القياس على مـا   )8(ودعوى: )7(لونه بأيديهم املبلولة النجسة على مقتضى املدونة، قالألنهم يعم
                                                 

 .»تقتطع « : ع )1(

 .»لقوتها « : ع )2(
 .»إن طال «  -: ع )3(
ألسدي، أصله من جيان من وادي عبد اهللا، سكن قرطبة، تفقَّه بابن القطان وأبِي أبو األصبغ عيسى بن سهل بن عبد اهللا ا )4(

 5مروان بن مالك وابن شماخ وأبِي بكر بن الغراب، وأخذ عنه أبو حممد بن منظور وأبو عبد اهللا التميمي، توفي يوم اجلمعة 
الضبِي أمحد : أنظر ترجمته في. حكام، فهرستكتاب اإلعالم بنوازل األ: م، من تصانيفه1093/ هـ 486: محرم سنة

، دار الكتاب العربِي، مصـر،  بغية امللتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، )م 1202/ هـ599ت ( بن يحي بن عمرية 
  .    127/ س .البغدادي،   النباهي، م. 65/  2س، .ابن فرحون، م. 349/  3س، .ابن بشكوال، م. 403/  1967

 .»بينهما «  -: ع )5(
 . »محمد « +  :أ )6(
 . »قال «  -: ع )7(
 . »مقتضى « : ع )8(
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نسجوه غري صحيحة، ألنه خارج عن القياس سلمناه، لكن إنما يقيس املُجتهد ال املُقَّلد، وقـال  
سخ فيه من باب الف: )1(آخرالن كرقـه، أو  إنَّ أهل املشرق شاع عندهم أنه ال ينسخ فيه، وهل ت

  .من باب الورع؟
دنا محمد نبيه وعبده، وعلى احلمد هللا حق حمده، وصلّى اهللا على سي: )2(فأجاب بِما نصه     

آله وأصحابه وأهل وده، هذه املسألة لَم أجد في عينها نصا بعد البحث بقدر طاقتي، وما تقتضيه 
نصوص املالكية أنه إن لَم يكـن متفقًـا علـى    قلَّة بضاعتي، وغاية ما الح لي فيها من مقتضى 

طهارته عندهم، فال أقلَّ من أن يكون مختلفًا فيه، وأنَّ القول بأنه نجس ليس على معنى حرمـة  
استعماله بل كراهته، وهذه النصوص التي يمكن استخراج حكمه هذا الكاغيد منها على هـذا  

يندرج فيها هو وغريه مما ليس على صفته في الصنعة : )3(ةعام: النحو الذي قررناه ثالثة أقسام
يندرج فيها هو وما يشابِهه في الصنعة دون املنفعـة، وخاصـة دون هـذا    : واملنفعة، وخاصة

  .اخلصوص تختص بِما يشاركه في منفعة اإلستعمال
كور مختلفًا فيـه بالطّهـارة   يقتضي أن يكون الكاغيد املذ )4(أما النصوص العامة وهي مما    

. )6(ؤر النصرانِيوال يتوضأ بس: )5(والنجاسة، فمنها قوله في كتاب الطّهارة من املدونة قال مالك
ا بسا بذلكفأمة: قال ابن القاسم. ؤره فال أرى بأسغريه مر ههوإذا أمنت : قال سحنون. وقد كر

  .أس أن يتوضأ به كان بضرورة أو بغري ضرورةأن يأكل خرتيرا أو يشرب خمرا فال ب
    ي النا نقل قال ابن حبيب )7(وادرونقل فما يوقف عليه فيها، وممة وغريها، مال : نص العتبي

آنيته إالَّ أن يضـطّر،   )8(يتوضأ بسؤر النصرانِي وال بِما أدخل يده فيه، وال بِما في بيته، وال في
صالته وليتوضأ لما يستقبلُ، إالَّ ما كان من حياض النصـارى،   )9(طر، لَم يعدوإن فعله غري مض

                                                 
 . »آخرون «  :أ )1(
 .85ـ   75/   1الونشريسي، املعيار،  )2(
  .»عامة «  -: س )3(
 .»التي «  :ر )4(
 .122/  1املدونة،  )5(
ال أرى ألحد أن يتوضأ بفضل وضوء النصرانِي : لعتبيةوقال مالك في أول مسألة من ا. وال بِما أدخل يده فيه« : + س )6(
«. 
   .  71/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )7(
 .»في «  - :أ )8(

 . »يعيد «  :خ )9(
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فليتيمم أوالً به النغماسهم فيها وهم أجناب، وكذلك قال مطَرف وابن عبد احلكم، وانظر بقية 
  .كالمه
وما أدخل يده فيه سؤره  )2(إن تيقَّن طهارة يده وفيه استعمال: )1(وقال ابن رشد في البيان     

وإن وجد غريه، وإن تيقّّن نجاستهما لَم يستعمال، وإن لَم يوجد غريه، وإن لَم تتيقَّن نجاستهما 
  .)3(وال طهارتهما فهو محلّ اخلالف، فقيل يحمالن على الطّهارة، وقيل على النجاسة

ال، ويتيمم إن لَم يجد سواه، ريه أويريد ال يتوضأ به وجد غ: )4(وقال أيضا في نص املدونة     
ويحتمل أن يريد ال يتوضأ به مع وجود غريه، فـإن  . وإن توضأ به في الوجهني أعاد في الوقت

، وإن لَم يجد غريه توضأ به على كل حال ولَم يتيمم، ووجـه التأويـل   )5(فعل أعاد في الوقت
ملتحقِّقة، ووجه الثّانِي لَما لَم تتحقَّق نجاسة يده لَم يتوضأ األول أنَّ الغالب على يده النجاسة كا

به مع وجود غريه احتياطًا، وال ينتقل عن فرض الوضوء مع وجوده إلَى التيمم، إالَّ بيقني علـى  
يتحصل في الوضوء بسـؤره  : في اليقني، ثُم قال في آخر كالمه )6(األصل في أنه ال تأثري للشك

ال يعيد الصالة ويعيد الوضـوء لمـا يسـتقبل    : خل يده فيه، وإن وجد غريه ثالثة أقوالوما أد
يعيدهما في الوقت، يعيد في الوقت إن توضأ بِما أدخل يده فيه، وال يعيد إن توضأ بسـؤره إالَّ  

بدا يتـيمم  به وإن تيمم أعاد الصالة أ )7(يتوضأ: وضوءه لما يستقبل، وإن لَم يجد غريه فقوالن
ويتركه، فإن توضأ به أعاد في الوقت، وقيل ال إعادة، وقيل يعيد مما أدخل يده فيه وال يعيد من 

، إنما يجيء على مقتضـاه إن  )8(وفيه بعض اختصار وما وجد به التأويل األول للمدونة. سؤره
ذكر من األقوال، فاألولَى أن يلـتمس  توضأ به يعيد الصالة أبدا، وهو لَم ينقل هذا في جميع ما 

 أويل الثّانِي إالَّ أنَّ الكراهة تشـتدا من التل،   )9(له وجه آخر غري ما ذكر، يكون قريبعلـى األو
                                                 

  .36ـ  35/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )1(
  .»استعمل « : ع )2(
ا أدخل يده فيه على النجاسة، وقيل يكره سؤره وال يحمل على طهارة وال وقيل يحمل سؤره على الطّهارة وم« : + س )3(

  .»على نجاسة 
 . 36/  1ابن رشد، البيان والتحصيل، : أنظر. نص العتبية وليس نص املدونة )4(
 . »ويحتمل أن يريد ال يتوضأ به مع وجود غريه، فإن فعل أعاد في الوقت « : + س )5(
 .» إلَى الشك« : س )6(
 .»يتيمم « : س )7(
 . 122/  1املدونة،  )8(
 . »تشتد «  -: ع )9(
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القول بأنه يعيد أبدا إذا توضأ به مما يقوي اعتبار الطّهارة فيه، وفـي مسـألة    )1(وعدم وجود
  .الكاغيد املذكور

أما وضوُءه منه فإنه كان : )4(، قال ابن بطّال)3(توضأ عمر من بيت نصرانية )2(بخاريوفي ال     
ياعزا األوصرانِي بأسؤر النن كان ال يرى بسما، ومها طاهرؤروأبو حنيفة  )6(والثَّورِي )5(يرى س

  . كره ذلك إالَّ أمحد وإسحاق وال أعلم أحدا: )8(، قال ابن املنذر)7(وأصحابه والشافعي وأبو ثور
  

                                                 
 .»وجود «  -: ع )1(

الترمذي والنسائي وأبو زرعة وغريهم، توفي : أبو عبد اهللا محمد بن إمساعيل اجلعفي البخاري، أخذ عنه خلق كثري منهم )2(
الـرازي عبـد   : أنظر ترجمته في. لتاريخ الكبري، األدب املفرداجلامع الصحيح، ا: من تصانيفه. م869/ هـ 256: سنة

عبد الرمحن بن يحي املعلمي اليمانِي، دار الكتـب  : ، تحقيقاجلرح والتعديل، )م 938/ هـ 327( الرمحن بن أبِي حاتم 
 . 557ـ  555 / 2الذهبِي، تذكرة احلفاظ، . 4/  2البغدادي، تاريخ بغداد، . 191/  1ت، .العلمية، بريوت، د

 .»نصرانِي « : ع )3(
بابن اللّحام، من أهل قرطبة، روى عن أبِي املُطرف القنازعي : أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطّال، يعرف )4(

 وأبِي الوليد يونس بن عبد اهللا القاضي وأبِي عمرو بن عفيف وغريهم، كان من أهل العلم واملعرفة والفهم، ملـيح اخلـطّ،  
/ هـ 449: حسن الضبط، شرح صحيح البخاري في عدة أسفار، اإلعتصام في احلديث، توفي ليلة األربعاء من صفر سنة

/  4س، .الزركلـي، م . 438/  2كحالة، معجم املـؤلِّفني،  . 332/  2س، .ابن بشكوال، م: أنظر ترجمته. م1057
  .    326/  1 املوسوعة الفقهية،. 283/  3س، .ابن العماد، م. 258

أبو عمرو عبد الرمحان بن عمرو بن محمد األوزاعي الدمشقي، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحـد الكتـاب    )5(
: م، من تصـانيفه 774/ هـ 157: م، ونشأ بالبقاع، توفي ببريوت سنة707/ هـ 88: املترسلني، ولد في بعلبك سنة

. 51/  1موسوعة أعالم املغرب، . 298/  1س، .النووي، م: أنظر ترجمته في. املسائل في الفقه. في الفقه كتاب السنن
  .105/  2كحالة، معجم املؤلِّفني، 

أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوري، من ولد ثور بن عبد مناة بن أد بن طابِخة بن إلياس بن مضر بن نزار  )6(
م، روى عنه يزيد بن أبِي حكيم وعبد امللك اجلدي واملعافي بـن عمـران   715/ هـ 97: عدنان، ولد سنةبن معد بن 

: أنظر ترجمته فـي . اجلامع الكبري، اجلامع الصغري: م، من تصانيفه778/ هـ 161: املوصلي وغريهم، توفي بالبصرة سنة
موسوعة أعالم . 115/  10س، .ابن كثري، م. 111/  4ذيب، ابن حجر العسقالنِي، تهذيب الته. 84/ س .الشريازي، م

 .   152/  1املغرب، 
س، .السبكي، م: أنظر ترجمته في. م855/ هـ 240: إبراهيم بن خالد بن أبِي اليمان الكلبِي، فقيه شافعي، توفي سنة )7(
 . 107، اإلنتقاء، ابن عبد الرب. 7/  1س، .ابن خلكان، م. 101/ س .الشريازي، م. 231ـ  227/  1
 .   238/  1موسوعة أعالم املغرب، : أنظر ترجمته في. م931/ هـ 319: محمد بن إبراهيم بن املنذر، توفي سنة )8(
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ال يتوضأ بسؤر النصرانِي وال بِما أدخـل  : )1(واختلف قول مالك في ذلك فقال في املدونة     
ي العهه: )2(تبيةيده فيه، وفة كرة أجزاه ومرالبن القاسم عن مالك مر .  

ابن رشد من  )3(بعد علمك بِما قررهوتقرير مناولة هذه النصوص للكاغيد الرومي أن تقول      
تحرير محلِّ اخلالف، الورق الرومي مما أدخل الكافر يده فيه مبلولة حالة كونهـا لَـم تعلـم    

أو غريه، وما لَم تعلم نجاستها، فيختلف في نجاسته وفي طهارته،  )4(نجاستها، وكلُّ ما تناولته
ل من الشرب األو5(كلوهذا قياس من الض( لاألو)ـغرى  )6ا الصو 9/ ، أم /   نـة بـاحلسيفَب

والدعوى، إذ عن ذلك وقع السؤال، وأما الكُربى فلما نقل ابن أبِي زيد وابن رشد وغريهما من 
  .املالكية
فاق على الورق الرومي مما أدخل الكافر يده فيه، وال ات: وإن قررته من الشكل الثّانِي، قلت     

  .تنجيس ما أدخل الكافر يده فيه، ينتج من ضربه األول الورق الرومي ال اتفاق على تنجيسه
     رته من الثَّالث، قلتومي، وكل ما أدخـل  : وإن قرما أدخل الكافر يده فيه الورق الر بعض

رق الرومي مختلـف فـي   الكافر يده فيه مختلف في نجاسته، ينتج من ضربه الثّانِي بعض الو
إذا أثبت أنَّ بعضه مختلف في نجاسته، ثبت أنَّ كُلَّه كـذلك إذ ال قائـلَ   : نجاسته، ثُم نقول

  .بالفصل
كلُّ ما أدخل الكافر يده فيه مختلف في نجاسـته، والـورق   : وإن قررته من الرابع، قلت     

ج من ضربه األول بعض املختلف في نجاسته ورق رومي، الرومي مما أدخل الكافر يده فيه، فينت
تنعكس كنفسها، فيصدق بعض الرومي مختلف في نجاسته، فيثبت بِما  )7(وهذه جزئية موجبة

مر أنَّ كُلَّه كذلك، واعلم أنَّ قيد كون الكافر يده مبلولة، وكونها لَم ترى فيه نجاسة، مراد في 
لك، وإنما حذفناه اختصارا، وإنما اخترنا من ضروب كلِّ شكل أسهلُها، كل ما لَم يذكر فيه ذ

  .ذلك أن تستنتج هذه النتيجة من جميع ضروب األشكال
                                                 

  .122/  1املدونة،  )1(
 .33/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )2(
 .»قرر « : س )3(
 .  »يد الكافر مبلولة بِما تناولته « : خ. »ناولته يد الكافر مبلولة بِما  « : +س )4(
 .»الشكل «  - :ر )5(
 .»األول «  -:ر )6(
 .»موجبة «  -: س )7(
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     ل، قلتكل األول من الشرب األورطي من الضرته باإلقترانِي الشكل مـا كـان   : وإن قر
، أما بيان املالزمة في الصغرى فظاهر، ألنَّ )2(جاستهفي ن )1(الورق الرومي من صناعة يد الكافر

، وال )3(صناعة اليد البد فيها من مباشرة اليد املصنوع، وأما مالزمة الكُربى فبِنقل األئمة املُتقدم
  .يخفى عليك تقريره على هذا النهج من سائر األشكال الباقية فال نطيل به

     رته بالشوإن قر ي، قلـتالم فينتج عني التصل بالربهان املستقيم باستثناء عني املتقدرطي املت :
إن كان الورق الرومي من صناعة يد الكافر كان مختلفًا في نجاسته، لكنه من صناعتها فهـو  

واحلس، فإذا مختلف في نجاسته، أما بيان املالزمة فبِنقل األئمة، وأما بيان صدق املقدم فبالفرض 
صدق املقدم وهو امللزوم، صدق التالي وهو الزِمه، وباخللف باستثناء نقيض التالي، فينتج نقيض 

  .املقدم
     على تنجيسه: قلت فقومي متا أدخل الكافر يده فيه، لكنه )4(لو كان الورق الرما كان ملَم ،

على تنجيسه، وإذا لَم يتفق على نجاسته، فهو إما متفـق   مما أدخل الكافر يده فيه فليس بِمتفق
على طهارته أو مختلف في طهارته، إذ ال ثالث بعد نفي اإلتفاق على التنجيس، وأيا ما كـان  

به علـى   )5(يحصل املطلوب من وجود القول بطهارته وبِهذا التقرير، يندفع ما يمكن أن يعترض
  .هذه النتيجة

وعلى نتيجة الشكل الثَّانِي املتقدمة بأن يقال مطلوبكم بِهذا اإلستدالل وجود اخلالف فـي       
الورق الرومي بالطّهارة والنجاسة، ونفي اإلتفاق على التنجيس أعم من حصول اإلختالف فيـه  

له بأخصٍ معين، الذي هو مطلوبكم، أو اإلتفاق على طهارته وأنتم لَم تدعوه، واألعم ال إشعار 
املذهبِي  )6(أما بيان بطالن التالي في هذا القياس فبِاحلس والفرض، وأما بيان مالزمته فباإلستقراء

  .من نقل األئمة

                                                 
 .»ختلفًا كان مما أدخل يده فيه، وكلُّ ما كان مما أدخل يده فيه، كان م« : + س، ع )1(
 . »ا في نجاسته ينتج كلّما كان الورق الرومي من صناعة الكافر كان مختلفً« : + ع )2(
  .»ذكرهم « +  :ر )3(
 .»نجاسته « : ع )4(
 .»يتعرض « : س )5(
احلكم على كلِّي لوجوده في أكثر جزئياته، فلو كان في كلِّها لَم يكن استقراًءا بل قياسا مقسما، ويسمى هذا : اإلستقراء )6(

  . 60/ س .املُناوي، م: أنظر. بتتبع اجلزئيات اإلستقراء استقراًءا ناقصا لعدم حصول مقدماته إالَّ
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إما أن يكون الورق الرومي متفقًا على تنجيسـه،  : املنفصل، قلت )1(وإن قررته باإلستثنائي     
دخل يده فيه، لكنه مما أدخل يده فيه، فليس بِمتفق على نجاسته، وإذا لَـم  وإما أن يكون مما أ

جاسته فقد قيل بطهارته على ما مرفق على ن3(اآلن )2(يت(.  
إما أن يكون الورق الرومي مختلفًا في نجاسته، وإما أن ال يكـون ممـا   : أخرى )4(بعبارة     

مما أدخل يده فيه، فهو مختلف في نجاسته، ويمكن أخـذ هـذه   أدخل الكافر يده فيه، لكنه 
هذه النتيجة باملُتصل واملُنفصل،  )5(املنفصلة حقيقة، ومانِعة جمع، ومانِعة خلُو، كما يمكن تقرير

مع كون اجلزء غري تام، لكنه في بيانه طول ما، والغرض اإلشارة إلَى جريان أنواع اإلسـتدالل  
ي هذه املسألةاملنطقية ف.  

مخربا عن الورق الرومي شيء تناولته يد الكافر، : وإن قررته على نهج قياس الفقهاء، قلت     
فوجب أن يختلف في تنجيسه أصله سؤرِه، وما أدخل يده فيه، فاألصل سؤره وما أدخل يـده  

  .فيه، والفرع الورق
أصله الطّهارة، وتناولته يد مـن غلـب علـى     والعلَّة اجلامعة كون كل من الفرع واألصل     

صاحبها استعمال النجاسة، واحلكم جريان اخلالف في التنجيس لتعارض األصل والغالب، وهذا 
  .)6(النوع من أقيِِسة الفقهاء يسمى عندهم قياس العلَّة

األصل أن ال يصح هذا القياس ألنه من قياس الفرع على الفرع، ومن شرط حكم : فإن قلت     
الفرع الذي نفيه شرط في حكم األصل ال يعنون به ما كـان مـن   : ، قلت)7(يكون غري مفرع

أحكام الفروع، وإالَّ لبطل القياس في األحكام الفرعية جملة، وإنما يعنون به ما كان مقيسا على 
  .أصل آخر، وما نحن فيه ليس كذلك سلَّمنا

                                                 
 .»باإلستثناء « : ع )1(
 .»هو « : ع )2(
 .»ال « : ع )3(
 .»بعبارات « : ع )4(
 .»تقريره « : ع )5(
إسم لقياس يستوي في الفرع فيه معنى األصل لكماله، وهو إسم لكل قياس اجتمع النوع واألصل في احلكـم مبعنـى    )6(

رفيق العجم، : أنظر. ما ال تستقيم فيه العبارة عن الوضوح يسمى قياس الشبه، واملستقل أبدا مقدم على قياس الشبهمستقل، و
 .  1202/  2، 1998، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، 1: ، طموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني

  .»فرع « : س )7(
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هذا اإلعتبار ليس متفقًا على بطالنه بل مختلف في صـحته،  لكن قياس الفرع على الفرع بِ     
ومن تتبع كثريا من أقاويل أصحاب مالك التي يقيسونها على أصوله، وجدها من نـوع هـذا   

  .القياس الذي أوردنا
ل لَما سـئ : )1(والبن القاسم من ذلك في املدونة كثري، كقوله في كتاب التخيري والتمليك     

فإنه قاسها على قول مالـك فـيمن   . أنت علي حرام، وقال أردت الكذب: عمن قال لزوجته
  .أن تمسه )2(أردت: هو عليك حرام، وقال: أخذت بفرج زوجها، فقال له

الدواب لَم أمسع من مالك فيه شيئًا  )5(زبل )4(لَما سئل عن بيع )3(:وقال في البيوع الفاسدة     
عنده نجس، وإنما كره العذرة ألنها نجس، وكذلك الزبل أيضا، ولكثرة هذا املعنى فيها  إالَّ أنه

  .ال يكاد يخلو باب منها منه
علـى أنَّ  : )9(في أول املدارك )8(رحمه اهللا )7(عياض )6(وأيضا فقد نص القاضي أبو الفضل     

ظ الشارع باعتبار العمل بِمنطوقه ومفهومه وغري ذلـك،  لفظ اإلمام يترتَّل عند مقلِّده مرتلة ألفا
  .فعلى هذا قياس املقلِّد على أصول إمامه كقياس املُجتهد على األصول الشرعية

  

                                                 
  .287/  2املدونة،  )1(
  .»أردت : هو عليك حرام، وقال: فإنه قاسها على قول مالك فيمن أخذت بفرج زوجها، فقال له. بالكذ«  - :أ )2(
 .199ـ  198/  3املدونة،  )3(
 .»بيع «  - :ر )4(
 .»زبل « : ع )5(
 .»أبو الفضل «  - :أ )6(
م، أخذ عن القاضي أبو عبد اهللا 1083/ هـ 476: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبِي السبتي، ولد سنة )7(

محمد بن علي بن حمدين، وأبو احلسني سراج بن عبد امللك بن سراج وغريهم، ولي قضاء غرناطة، وتوفي بِمراكش مغربا 
وشرح الشفا بتعريف حقوق املصطفى، والغنية، : م، من تصانيفه1136/ هـ 531: في ربيع اآلخر من سنة) مسموما ( 

صحيح مسلم، ومشارق األنوار، واإللْماع إلَى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، واإلعالم بِحدود قواعـد اإلسـالم،   
ابـن  . 277/ س .احلميـدي، م : أنظر ترجمته فـي . والتنبيهات املستنبطة في شرح مشكالت املدونة واملختلطة، وغريها

/ س .الضبِي، م. 99/  5س، .الزركلي، م. 483/  3س، .ابن خلِّكان، م. 360ـ  359/  7، 2: س، مج.بشكوال، م
  .          356/  1موسوعة أعالم املغرب، . 138/  4س، .ابن العماد، م. 805/  1البغدادي، هدية العارفني، . 425

 .»رضي اهللا عنه « : س )8(
   . لَم نعثر على كالمه )9(
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     ي قوله صلّى اهللا عليه وسلّم: قلتوقد يكون ف : »لَالعماء واألنبيـاء لَـم    األنبياء وإنّ ةُثَر
، إشارة إلَى هذا على أن إيرادنا لمسألة الكاغيد )1(»نما ورثوا العلم يورثوا دينارا وال درهما وإ

على نهج األقيسة املنطقية والفقهية، ليس على معنى إنشاء احلكم فيه بالقياس حتى يـرد هـذا   
، وإنما هي أقيِِسة تدلُّ على تناول النصوص لَها، فإنها مسألة داخلـة فـي عمـوم    )2(اإلعتراض
  .وكليات ألفاظهم، وإنما عدمنا النص فيها بعينها ال فيما يتناولُها نصوصهم

، حني )3(فاستداللنا هذا من نمط ما وقع البن القاسم في كتاب الطّهارة من املدونة/ ظ 9/      
من البول مثل رؤوس اإلبر، قال: قال له سحنون قلت ال أحفظ هذا بعينه عـن  : فما تطاير علي

أنه حفظ  )5(فانظر قوله بعينه فإنه يدلُّ على. يغسل قليل البول وكثريه: )4(قال مالك مالك، ولكن
  .ما يتناوله

ال، وترتيب ية بِمثابة استعماله قياسا، حذف صغراه للعلم بِها، إذ عنها وقع السؤوإيراد الكلِّ    
ي قـول مالـك، فمثـل    س اإلبر من البول قليل، وقليل البول نجس فمثل رؤو: قياسه أن يقول

  .رؤوس اإلبر من البول نجس في قول مالك
 )6(وعلى هذا النوع الذي قدمنا من األقيسة كلِّها، إالَّ أنهم يومئُون إلَى األقيسة إمياء لـئَالَّ      

يطول الكالم، وكثري في املدونة من هذا النهج يورِد األقيِسة احلمليـة تـارةً كهـذه املسـألة،     
  ومن اشترى نوعا من : )7(اة األول في قولهـاس اخللف في الزكـلشرطية أخرى كاستعماله قيوا
  
  
  
  

                                                 
   .160/  1البخاري، صحيح البخاري،  )1(
 . »اإلعتراء « : ع )2(
  .129/  1املدونة،  )3(
 .  ن.ن، ص.م )4(
 .»على  « - :أ )5(
 .»ال « : ع )6(
 .309/  1املدونة،  )7(
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: )2(ثُم قال. عن مالك )1(التجارة مثل احلنطة في وقتها ينتظر بِها األسواق إلَى آخر ما روى علي
السنة أن يخرج صدقة  ألنَّ )4(دينارا )3(ولو كان يزكيان ال خرج عن العرض عرضا وعن الدينار

الزكاة في العني واحلرث واملاشية فليس في : كل مال منه، وإنما قال النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم
فهذا قياس يستثنى فيه نقيض التالي وهو قول مالـك، لكنـه ال   . العروض شيء حتى تصري عينا

نِ دينيا وال على الدخرج عن العرض عرضما قول مالـك فيهمـا ال   يم، وها، فينتج نقيض املقد
وأشار إلَى بيان . فليس إلَى آخره: )5(يزكَّيان، أي الدين والعرض، وإلَى هذه النتيجة أشار بقوله

وحذف اإلسـتثنائية للعلـم بِهـا،    . ألنَّ السنة إلَى آخره: )7(بقوله )6(املالزمة بني املقدم والثّانِي
. وإنما قال إلَى آخره: )8(هي التي ينفي بِها التالي هنا، وأشار إلَى دليل انتقائه بقوله واإلستثنائية

ال يمنعه ذلك البياض من األكـل،   )10(فكما: )9(واستعمل قياس العكس في أول الصيام في قوله
  .فكذلك ال يمنع البياض الباقي بعد الشفق من صالة العشاء

واخلروج عما قصدنا لبينا حقيقة العكس، فإنه من أغمض األقيِسة الفقهيـة،  ولوال اإلطالة      
ولبينا كيفية تقريره في هذا املوضع، فإنه من مشكالت الكتاب وكم من أمثاله، إالَّ أنا نمر عليها 

هذا اإلستثناء  معرضني جهالً ال تجاهالً، اللَّهم غُفراً وصرباً على دروس العلم وأهله، وإنما ذكرنا
                                                 

األمر عندنا في الرجل يكون له عند الناس من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيـب عنـه   « : قال علي بن زياد قال مالك )1(
نه ليس عليه إالّ زكاة واحدة، وفي العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنني ثُم يبيعها، إنه ليس عليه إالّ سنني، ثُم يقبضه، إ

زكاة واحدة، إنه لو وجب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه لَم يجب عليه أن يخرج في صدقة ذلك الدين، 
ماء يتبعهم به إن قبض كان له، وإن تلف كان منه، من أجل السنة أن تخرج صدقة إالّ دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغر

كل مال منه، وال على رب العرض أن يخرج في صدقته إالّ عرضا، ألنَّ السنة أن تخرج صدقة كل مال منه، وإنما قـال  
املدونة، : أنظر. »في العروض شيء حتى تصري عينا الزكاة في العني واحلرث واملاشية فليس  :رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم

1  /309.                
 .  ن.ن، ص.م )2(
 .»الدين « : عر، )3(
 .»دينا « : ع ر، )4(
  .309/  1املدونة،  )5(
 . »التالي « : ع )6(
 . 309/  1املدونة،  )7(
 .  ن.ن، ص.م )8(
  .  ن.ن، ص.م )9(
  .»كما «  :س )10(
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تنبيهاً على أنَّ الفقه املالكي وغريه، البد للناظر فيه من التفطُّن إلَى كيفية اإلستدالل، إذ كـذلك  
  .أورده أصحابه

وال يصلِّي بِما لبسـه  : )1(وأما اإلستدالل باخلصوص األول من النصوص، فقال في التهذيب     
ومضـى  : )2(زاد في األم. يغسل، وما نسجوه فال بأس بهأهل الذِّمة من ثياب أو خفّاف حتى 

ال أرى أن يصلَّى بِخفَي النصرانِي اللَّذين يلبسـهما  : )4(وقال مالك: )3(قال. الصالحون على هذا
أنه كان ال يـرى   )7(بن حسان عن احلسن )6(بن عياض عن هشام )5(عن الفضيل. حتى يغسال

فـي  : عن احلسن مثله، فقـال  )8(وذكر البخاري. سي ويلبسه املسلمبأسا بالثّوب ينسجه املَجو
  .الثّوب ينسجها املَجوسي من احلربيني أنه لَم يرى بِها بأسا

  
  
  
  

                                                 
التهذيب في اختصـار  ، )م 1046/ هـ 438: ت حوالي( الرباذعي أبو سعيد خلف بن أبِي القاسم محمد األزدي  )1(

، دار البحـوث  1: األزرق أمحد علـي، ط : محمد األمني ولد محمد سالم بن الشيخ، مراجعة: ، دراسة وتحقيقاملدونة
  . 201/  2002، للدراسات اإلسالمية، اإلمارات العربية املتحدة

 .  21/ س .الشافعي، األم، م )2(
  . 201/ س .الرباذعي، م )3(
 .  140/  1املدونة،  )4(
   163/  1موسوعة أعالم املغرب، : أنظر ترجمته في. م803/ هـ 187: الفضيل بن عياض، شيخ احلجاز، توفي سنة )5(
 .144/  1موسوعة أعالم املغرب، : أنظر ترجمته. م762/ هـ 145: هشام بن حسان األزدي، توفي سنة )6(
أبو سعيد احلسن بن أبِي احلسن البصري، وإسم أبيه يسار بن مولَى زيد بن ثابت، من كبار التابعني وأحد أئمة الفقـه   )7(

أنظـر  . م728/ هــ  110: والسنة، روى عن كثري من الصحابة منهم أنس بن مالك وأبِي عمر وأبِي برزة، توفي سنة
س، .ابن خلكان، م. 71/  1الذهبِي، تذكرة احلفاظ، . 131/  2س، .، أبِي نعيم، م40/  3س، .الرازي، م: ترجمته في

 . 243/  2ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 156/  7س، .ابن سعد، م. 69/  2
: ، رقّم كتبه وأبوابهباري شرح صحيح البخاريفتح ال، )م 1448/ هـ 852ت ( ابن حجر العسقالنِي أمحد بن علي  )8(

 .473/  1، 1986، دار الريان للتراث، القاهرة، 1: اخلطيب محب الدين، ط: محمد عبد الباقي، تصحيح وإخراج
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    ن لَقَونين أبو حفص بن املُلْقث احلافظ سراج الدمه اهللا  )1(شيخنا العالّمة املُحدافعي رحالش
حدثنا رفيع عـن احلسـن   : أنه قال في كتاب الصالة )2(ي نعيمشرحه للبخاري عن أبِ تعالَى في

واجلمهور ومنـهم  : ال بأس بالصالة في رداء اليهودي والنصرانِي، ثُم قال شيخنا املذكور: قال
الكوفيون والثّوري والشافعي عن جواز الصالة فيما ينسجه املَجوسي واملشركون، وإن لَم يغسل 

وعـن  . أن يصلّى فيما لبسوه، وإن فعل أعاد في الوقت: )3(وكره مالك. ا نجاسةحتى يتبين بِه
ويطهر جميع : وقال إسحاق. أُكْرِه للمسلم أن يلبس السراويل واإلزار إالَّ بعد الغسل: أبِي حنيفة

عليه وسـلّم   أنَّ النبِي صلّى اهللا )5(عن ابن عباس )4(ثيابِهم، واستدلَّ بعضهم بِما خرج أبو داوود
ونهـا إلَـى   على ألفي حلَّة، النصف في صفر والنصف في رجـب، يؤد  )6(صالَح أهل نجران

  .وهذا ظاهر في إباحة لباسها والصالة فيها من غري توقٍ: املسلمني، قال
                                                 

، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أمحد بن محمد بن عبد اهللا األنصاري الوادياشي األندلسي التكروتي املصري )1(
: ربيـع األول مـن سـنة    16م، وتوفي بِها يف 1323/ هـ 723: يعرف بابن امللقن، ولد بالقاهرة في ربيع األول سنة

شرح ألفية بن مالك في النحو، شرح منهاج األصول في بناء األصـول للبيضـاوي،   : م، من تصانيفه1401/ هـ 804
ابن . 105ـ   100/  6س، .السخاوي، م: أنظر ترجمته في. احلديثاملقنع في علم . طبقات األولياء ومناقب األصغياء

 . 249/  1السيوطي، حسن املُحاضرة، . 507/  1س، .الشوكانِي، م. 44/  7س، .العماد، م
م، 947/ هـ 336: أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن احلسن األصبهانِي الشافعي، توفي في جمادى األولَى سنة )2(

األسنوي : أنظر ترجمته في. حلية األولياء وطبقات األصفياء، معرفة الصحابة، املستخرج على البخاري ومسلم: من تصانيفه
، 1: كمال يوسف احلوت، ط: ، تحقيقطبقات الشافعية، )م 1370/ هـ 772ت ( مجال الدين نعبد الرحيم الشافعي 

 . 245/  3س، .ابن العماد، م. 192/  3الذهبِي، تذكرة احلفاظ، . 264/  2، 1987دار الكتب العلمية، بريوت، 
 . 140/  1املدونة،  )3(
: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي  السجستانِي، أحد أصحاب السنن وأئمة احلديث، ولد سنة )4(

عنه ابنه عبد اهللا والترمذي، والنسائي، وتـوفي  م، أخذ عن أمحد بن حنبل وابن معني وابن أبِي شيبة، و817/ هـ 202
/  9اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : أنظر ترجمته في. املراسيل، البعث: من من تصانيفه888/ هـ 275: بالبصرة سنة

    .   337/  1املوسوعة الفقهية، . 293/  2س، .السبكي، م. 519/  2الذهبِي، تذكرة احلفّاظ، . 55
حـديث،  1660: عبد اهللا بن عباس ابن عم الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، ولد قبل اهلجرة بثالث سنني، بلغت مروياته )5(

. 365/  2س، .ابن سعد، م. 3/  5البخاري، التاريخ الكبري، : أنظر ترجمته في. م697/ هـ 68: توفي بالطّائف سنة
  .99/  1وسوعة أعالم املغرب، م. 141/  4ابن حجر العسقالنِي، اإلصابة، 

ونجران في مخاليف اليمن من . خشبة يدور عليها رتاج الباب: بالفتح ثُم السكون وآخره نون، والنجران في كالمهم )6(
مل من عب بن قحطان، ألنه كان أوعرب بن يشجبنجران بن يدان بن سبأ بن ي يمها ناحية مكّة، بطن من القحطانية، وسر

كحالة، معجم قبائـل  . 308/  5ياقوت احلموي، معجم البلدان، : أنظر. ونزلَها وهو املرعف، وأهلها على دين النصرانية
  .  1173/  3العرب القدمية واحلديثة، 
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     على مقتضى استدالله بِهذا احلديث الكرمي ال فرق بني امل: قلت خفى ضعفه، ثُمنسوج وال ي
وامللبوس، وكذا يستدلُّ أيضا باحللل التي أهديت له صلّى اهللا عليه وسلّم وبعث منـها  لعمـر،   

هـذه   ا إنما يلبسهثلفي م« : وتغير عمر من بعثها له لَما سمعه النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
الَمن ال خي  وليس امتناعه من لبسها لنجاستها،. )1(»له  قها من حرير، وهذا احلديث فبل ألن
  .الصحيح

وكذلك ما وقع من ذلك مع علي أيضا، وأنَّ عليا لبس ما بعث به إليه النبِي صلّى اهللا عليه      
وسلّم، وأنكر عليه صلّى اهللا عليه وسلّم لبسها، ال لنجاستها أيضا، بل لكونِها من حرير، ولذلك 

  .فشققتها خمرا بني الفواطم:  لبسه، قال رضي اهللا عنهأمره باإلنتفاع بِها في غري
فّار، إذ لَم والظّاهر من هذه احللل في حديث عمر وعلي رضي اهللا عنهما، أنها من نسجِ الكُ     

عن الرجل يشتري مـن   ئلَوس: )2(تبيةسلمني في ذلك الوقت، وفي العيكن ذلك من صناعة املُ
ال حتى يغسـله،  : نعم، قال: قيل. ال، قيل له فثوبه الذي يلبسه؟: قال. يلبسهما النصرانِي اخلفَّني

أن ينسج وهم : قيل. فيما ينسجون فإنهم يبلُّون اخلبز ويحكونه بأيديهم ويسقون به الثِّياب: قيل
  .ال بأس بذلك، لَم يزل الناس يلبسونها: قال. أهل نجاسة؟

 بأس بالثّوب اجلديد يشترى من النصرانِي يصـلّى فيـه، إالَّ أن   ال: وفي املختصر قال مالك     
يكون كان لبسه، وال يصلّى بِخف النصرانِي إذا كان يلبسه، فإن فعل شيئًا من ذلك فليعده فـي  
الوقت، وإنما يجوز شراؤه ولبسه من ثياب يحكُونها ويبيعونها، وال بأس بلبس الثِّيـاب التـي   

ـ  . للحوك اخلبز، وإن بلُّوه بأيديهم، ألنَّ الناس لَم يزالوا يلبسونهايسقونها  ـي الن3(وادرونقله ف( 
  .أنه يصلِّي بِما لبسه النصرانِي: مختصرا، وزاد عن محمد بن عبد احلكم

ع، ال فرق بني ما نسجوه أو لبسوه في القياس، وإنما هو اإلتبا: )4(وقال ابن رشد في البيان     
وقد أجاز محمد بن عبد احلكم أن يصلّى فيما لبس النصارى، ووجهه حمله على الطّهارة حتى 
يوقن نجاسته خالف مذهب مالك، ومعنى ذلك عندي فيما لَم يطل لباسه إياه ألنَّ الغالب على 

ه مـن غـري   الظَّن مع الطُّول النجاسة، واختلف إن أسلم، هل يصلِّي فيما كان يلبسه قبل إسالم

                                                 
 . 4040: أبو داود، ح. 2068: مسلم، ح. 886: البخاري، ح. 2877: الوطّأ، ح. 5296: النسائي، ح )1(
  .50/  1لبيان والتحصيل، ابن رشد، ا )2(
 . 90/  1ابن أبِي ويد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )3(
  . 51/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )4(
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ال يغسل إالَّ مـا علـم   : من هذا الكتاب )2(في سماع موسى )1(فلزِياد بن عبد الرمحان. غسل؟
أنه : )4(عن مالك في رسم الصالة الثّانِي من سماعه من كتاب الصالة) 3(وروى أشهب. نجاسته

جاسة، فيختلف فها من النى يغسلها، وإذا أيقن بطهارتي غسلها على اإلختالف ال يصلِّي فيها حت
يحتمل أن يريد . ال فرق بينهما في القياس: )7(، وقوله)6(واملخمور )5(في طهارة عرق النصارى

كامللبوس كما قال اللّخمي، ويحتمل أن يريـد فيسـتعمل امللبـوس    / و 10/ فيترك املنسوج 
  .إلَى آخرهوقد أجاز ابن عبد احلكم : )8(كاملنسوج، وقد يرجح هذا بقوله عقبه

     صرانِي، ألنَّ اهللا تعالَى أباح نكاح الكتابية، ومن لوازم ذلك : قلتاجح طهارة عرق النوالر
مضاجعتها، ومن لوازم ذلك عرق املضاجع، فلو كان العرق نجِسا ُألمر بغسل جسده من ذلك 

ج البر، وخرؤمالة، وكتولَم يي كتاب الطّهارة، وكتاب الصاب اجلهاد، وكتاب اللِّباس، خاري ف
حني مرض رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وكانت  )9(ومسلم في كتاب الطّهارة، حديث املُغرية

                                                 
أبو عبد اهللا زياد بن عبد الرمحن بن زياد بن عبد الرمحن بن زهري بن ناشرة بن لوذان بن حيي بن أخطب بن ربة بـن   )1(

بن راشدة بن حزيلَة بن لَخم بن عدي، املعروف بزياد شبطون، وشبطون لقب له، أول من أدخل  عمرو بن احلارث بن وائل
/ هــ  203: م، وقيل سنة814/ هـ 199: م، وقيل سنة819/ هـ 204: األندلس فقه مالك، توفي باألندلس سنة

  .     165ـ  164/  3س، .ابن بشكوال، م. 204/ س .احلميدي، م: أنظر ترجمته في. م817
أنظـر  . م839/ هــ  225: تلميذ ابن القاسم، أبو جعفر بن معاوية الصمادحي، أخذ من علماء إفريقية، توفي سنة )2(

  .  69/ س .مخلوف، م: ترجمته في
أبو عمرو أشهب بن مسكني بن عبد العزيز بن داود القيسي بن إبراهيم املعافري اجلعدي من ولد جعدة بن كالب بـن   )3(

م، روى عن مالك واللّيث واملنذر بن عبـد اهللا  757/ هـ 140: يعة بن عامر، إمسه مسكني، وأشهب لقبه، ولد سنةرب
: اخلزامي، وروى عنه بنو عبد احلكم وسحنون بن سعيد، كانت له رئاسة املذهب بعد ابن القاسم، توفي  بِمصر في رجب

: أنظر ترجمته فـي  .تاب في فضائل عمر بن عبد العزيزامة، ككتاب في اختالف القس: م، من تصانيفه819/ هـ 204
 .       359/  1ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 12/  2س، .ابن العماد، م. 447/  1عياض، املدارك، 

  . 83/  1املدونة،  )4(
 .»النصرانِي « : س )5(
 . 51/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )6(
 . ن.ن، ص.م )7(
 . ن.ن، ص.م )8(
ن احلارث القرشي املخزومي، روى عن مالك وهشام بن عروة ومحمد بن عجـالن  هاشم املُغرية بن عبد الرمحن بأبو  )9(

سنةوغريهم، وعنه ابن عياش وأبو مصعب الز يما، له كتب فقه قليلة، توفم، وقيل سـنة 802/ هـ 186: هري وغريه :
حجـر  ابـن  . 282/  1عياض، ترتيـب املـدارك،   . 146/ س .ريازي، مالش: ه فيأنظر ترجمت. م804/ هـ 188

    .513/  5 العسقالنِي، تهذيب التهذيب،
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فّار ألنَّ الشام حينئذ لَم يفتح، واحتمال كـون  عليه جبة شامية ضيقة، ومعلوم أنها من نسج الكُ
األصل عدم، وذلك حتى يدلّ الدليل على خالفه،  اجلُبة جديدة أو لبست وقد غسلت مرفوع بأنَّ

من أن ترك اإلستفصال في حكايات األحوال مـع قيـام   : السيما على قاعدة الشافعي املعلومة
  .وبِهذا يترجح مذهب ابن عبد احلكم، واهللا أعلم. اإلحتمال يقوم مقام العموم في املقال

     ا يفسـده  : شون قالهم أنَّ بن املاجِونقل بعضي الثّوب الذِّمي يشتريه املسلم إن كان رفيعف
فيما أظن، ففي امللبوس  )1(وعزاه لعبد الوهاب: الغسل لَم يغسل وصلّى به كذلك، قال هذا الناقل

البـن املاجشـون   : بإطالق املنع واإلجازة لألكثر وابن عبد احلكم، وثالث: ثالثة أقوال، قوالن
وهذا هو الراجح ترجيح املراعاة : سل وغريه فيغسل، قال الناقل املذكوريفصلُ بني الرفيع فال يغ

محذور اإلتالف املُحقَّق على مراعاة محذور بالنجاسة املشكوك فيه، وشاهد اعتبار هذا الترجيح 
ونحوها من الطّعام لما فيه . مخالَة )4(تناولت منه دجاج: )3(أو. ما ولغ فيه كلب: )2(عدم طرح

إفساد املال وطرح املال النتفاء ذلك فيه، ووجه املنع مطلقًا أنهم ال يتوقّون النجاسة، ألنهم ال  من
يعتقدون نجاسة كثري منها، ووجه اجلواز مطلقًا تقدمي األصل وهو الطّهارة على معارضه من غلبة 

  .جاسة صيانة للمالبأنه مبنِي على العفو عن الن: النجاسة، ووجهه قال املازري )5(الطّهارة
     قيل، : قلتيف الصجاسة عن السوما علَّل به املازري هنا نظري ما علَّل به اإلكتفاء بِمسح الن

ي القياس مساواة ما نسجوه لما لبسوه ف: وشبهه على القول بأنَّ ذلك لئَالَّ يفسد، وقول اللّخمي
بل الفـرق  : ليه من العمل، قال بعضهم معترضا عليهالترك، وإنما فرق بينهما اإلمام لَما أشار إ

  .بينهما من ثالثة أوجه

                                                 
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثّعلبِي البغدادي، أخذ عن أبِي بكر األري وابن القصـار وابـن اجلـالّب     )1(

/ هــ  422: فقَّه به ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي وغريهما، تـوفي سـنة  والباقالنٍِي وعبد امللك املروانِي، وت
: أنظر ترجمته فـي . التلقني، عيون املسائل، النصرة لمذهب مالك، اإلشراف على مسائل اخلالف: م، من تصانيفه1030

 429/  17لذهبِي، سير أعالم النبالء، ا. 691/  2عياض، ترتيب املدارك، . 31/  11اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 
  .       432ـ 

 . 115/  1املدونة،  )2(
 . 116/  1املدونة،  .70/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )3(
  .»دجاجة «  :س )4(
   . »الطهارة  « -: أ )5(
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مراعاة ضرورة املعاملة، فلو منع ما نسجوه كما منع ما لبسوه ألدى إلَى اجتنـاب  : األول     
جميع ما تناولوه بأيديهم حتى عجينهم، وفيه حرج ومخالفة لما دلَّ عليه النص من إباحة أكل 

م، فعدلْنا عن ظاهر احلال إلَى مراعاة اليقني، كما في سؤره من الطّعام، وكما في طـني  طعامه
  .املطر، وأما غسل ملبوسهم فليس فيه كبري حرج

في غسل اجلديد مضرة، وإفساد مال بِخالف امللبوس، كالفرق بني املاء والطّعام من : الثّانِي     
مراعاة حفظ املال، كسقوط الوضوء إن بيـع املـاء بـثمن    سؤر اجلاللة، وقد يسقط الواجب ل

  .مجحف
أنَّ ما نسجوه يتوقَّون فيه ما يغيره، حتى الغبار، لئَالَّ تنقص قيمته، فكيف بالنجاسة : الثّالث     

  .واألدران بِخالف ملبوسهم فإنه ممتهن
والثِّياب التي يلي غسلها الكفّار : )1(بانإالَّ الرفيع فإن علَّة حفظه قائمة، وقال بن شع: قلت     

  .طاهرة، وكذلك ما نسج املَجوس وإن لَم يغسل
الكفّار طاهر اتفاقًا، إذ لَم نرى فيه خالفًـا،   )2(أنَّ ما نسجه: فتخلص من هذه األنقال كلها     

تخرجيهما ما رأيت  في أحد اإلحتمالني، وفي )3(إالَّ ما أشار إليه اللّخمي من التخريج وابن رشد
، أو ثالثـة إن  )5(رهوغي )4(البن عبد احلكم: من ظهور الفارق، وأنَّ ما لبسوه في طهارته قوالن

  .ثبت ما نقله من ذكرنا عن بن املاجشون، وأنَّ ما غسلوه طاهر على ما ذكر بن املاجشون
هو الظّاهر بل الذي يكاد يقطع والكاغيد الرومي ال  يخلو أمره، إما أن يلحق بِما نسجوه، و     

به، إالَّ أنَّ نسجه تلبيس كاللّبد ولَم يلبسوه، فيكون متفقًا على طهارته، وإمـا أن يلحـق بِمـا    
  .بِجامع مناولتهِِم إياه، وهذا أقلُّ درجاته، فيكون مختلفًا في طهارته )6(لبسوه

                                                 
ه رئاسة املالكية بِمصر يف وقته، أخذ عن أبِي بكر بن صدقة أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان املصري، انتهت إلي )1(

الزاهي في الفقه، : م، من تصانيفه966/ هـ 356: م، وقيل سنة965/ هـ 355: وعنه أبو القاسم الغافقي، توفي سنة
/  16ر أعالم النبالء، الذهبِي، سي. 155/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. أحكام القرآن، مختصر ما ليس في املختصر

 . 294ـ  293/  2عياض، ترتيب املدراك، . 79ـ  78
  . »نسج  «: أ )2(
 .51/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )3(
 . ن.ن، ص.م )4(
 . ن.ن، ص.م )5(
  . »نسجوه  «: أ )6(
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حتمال الطّهارة لمفارقته ما لبسوه من وجوه، لكن الراجح عندي على التقدير تسليم هذا اإل     
أنَّ ما لبسوه معرض المتهانه، حتى لو قيل أنَّ محافظتهم عليه أشد من محافظتهِم على ما : األول

به من مائع أو جامد أو وسخ يكـون   )1(ينسجوه لَما كان بعيدا، ألنه كما علم بغريه أدنى شيء
سات، فهم فيما يغلب على الظّن ال يتناولونه إالَّ بعد تنظيف أيديهم لـئَالَّ  في اليد، فكيف بالنجا

  ر ذلك، وهذا شـاهدا ورائحةً وتغيره لونا يغيمزون متنتقص قيمته، أو ال تكون له قيمة، ويتحر
محسوس، ونظافته حني يأتون به تشهد لذلك، فكان مراعاة أصل الطّهارة فيه أرجح من مراعاة 

لغالب، بل الغالب في هذه الطّهارة لالحتراز املذكور فتظافر هنا األصل والغالب، فينبغـي أن  ا
يتفق على طهارته النتفاء سبب اخلالف الذي هو تعارض األصل والغالب، وإن لَم يتظافر فـال  
أقلَّ من سالمة األصل من املعارض مساوي له، وإذ لَم يساويه املعارض وهو مرجـوح فالعمـل   

ألصل لتعيني العمل بالراجح، وإنما اختلف هل تنجزِم املناسبة باملفسدة تلزم راجحةً أو مساوية، با
  . أما بِمفسدة مرجوحة فال

إن سلِّم إحلاقه بِما لبسوه فهو مما غسلوه، إذ آخر ما يفعل في الغسل، ثُم التجفيف : الثّانِي     
  .وجفَّفوه، وقد سمعت ما نقل بن شعبان فيما غسلوهغسوله، وأخرجوه من املاء  )2(فهو كذوب

أنَّ نجاسته املُدعاة ليست محقَّقة كالنجاسة ما تحقَّق نجاسته اتفاقًا، والضرورة داعية : الثّالث    
إلَى استعماله في كثري من البالد ال يوجد فيها من الورق غريه، فكان استعماله استنادا لألصـل  

  كثري  )3(وطرحا للمعارض املشكوك فيه، رفعا للضرورة الالّحقة لكثري من الناس في ،يقِّناألول املت
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . »يتعلَّق « : + ع )1(
   . »كثوب « : ع )2(
فيها من الورق غريه، فكان استعماله استنادا لألصل األول املتيقِّن وطرحا للمعـارض   في كثري من البالد ال يوجد« : ر )3(

   .  »املشكوك فيه، رفعا للضرورة الالّحقة لكثري من الناس في 
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وتقرير كيفيـة شـهادته    )1(من البالد أرجح، وشاهد هذا اإلعتبار من السنة حديث بئر بضاعة
ن علـم  وبسطُها يخرجنا عن املقصود، لكن ال يخفى من وقَف على حديث البئر املذكور، وم

إلْحاق ما تغير بِما ال ينفَك عنـه  : )2(كيف كانت حني سئل عنها، وشاهده من القواعد املذهبية
  .غالبا من املاء باملطلق، وال تخفى شهادته

ال نسلِّم عمومها : في هذا الشاهد عامة، وهي في مسألتنا خاصة، قلت )3(الفرق: فإن قلت     
بل كثرتها، وكم من ماء زالّل خارج من صخرة صماء، ومن عـنيٍ  / ظ 10 /في هذا الشاهد 

في أرضٍ صلبة، بل من بِحارٍ زاخرة وأمطاره غزيرة، في جياب مشيدة ال يشـوبها تـراب وال   
بل داعية، حاجة كثري من  )4(زرنيخ، سلَّمنا عمومها، لكن ال نسلِّم أنَّ العلَّة في اغتفارها عموما

  .ملني إليها في كثري من األوقاتاملستع
     ي استعمال بعض املياهولا: ذا نقل أئمتنا قولني فعنه غالب فَكنر بِما ال يـي   . )5(املتغيولـو ف

بعض األوقات، وإن كان غالب املاء ينفَك عن ذلك املغير، وكذلك هذا املاء نفسه في بعـض  
وماء العني بسقوط ورق األشجار فيها فـي بعـض   . )6(احلبلاألوقات، وذلك كتغير ماء البئر ب

                                                 
)1( اعي من بئر حاء، وتبعد عنها بنحو ثالثُمائة متر، وكانت هذه البئر لبنِي سمالدة تقع هذه البئر إلَى الغرب الش )  رهـط

نسبة البن صياد ( وفي ديارهم، ويمر شمال بئر بضاعة زِقاق، يعرف باسم صيادة ) سعد بن عبادة وأبِي دجانة اخلزرجيني 
الذي كان يدعي بكهانته أنه يعرف ما خبئ له، وكان إذا علم بقرب النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم هرب منه، ولكنه في هذه 

يابن صياد قد خبأت لـك  : هذا محمد ويحك فَانج بنفسك فلم يستطع، فلما وصل إليه قال له: فاجأه فقالت له أمه املرة
. إخسأ فلم تعدو قدرك: هو الدخ ولَم يستطع أن يقول الدخان، فقال له النبِي صلَّى اهللا عليه وسلّم: خبئًا، فقال ابن صياد

إن يكنه فلن تسلط عليه وإالَّ يكنه فال حاجة لك : اهللا دعنِي أضرب عنقه، فقال صلّى اهللا عليه وسلّميا رسول : فقال عمر
، دار 3: ، طالدر الثَّمني في معالم دار الرسول األمني صلّى اهللا عليه وسلّمالشنقيطي غالي محمد األمني، : أنظر. ). في قتله

  .167ـ  166ـ  165/  1991مؤسسة علوم القرآن، بريوت،  القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة،
سمعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه : وقد ورد ذكر بئر بضاعة في األحاديث الصحيحة منها ما رواه أبو سعيد اخلدري قال    

اس، فقال رسـول اهللا  إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها لُحوم الكالب واملَحايض وعذر الن: يقال له وسلّم
/  1س، .البيهقي، م. 66: برقم. 17/  1س، .أبِي داود، م: أنظر. »املاء طهور ال ينجسه شيء « : صلّى اهللا عليه وسلّم

 .   171/  7ابن حجر العسقالنِي، فتح الباري، . 10: برقم. 29/  1س، .الدراقطنِي، م. 7: برقم. 4
 . 11/ س .ابن احلاجب، م )2(
   . »للضرورة « : + ع )3(
  . »عمومها « : ر )4(
 .11/ س .ابن احلاجب، م )5(
   .137ـ  136/  1س، .البرزلي، م. 899/  2، فتاوى ابن رشدابن رشد،  )6(
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ال : )3(قال ابن شـهاب : )2(، بل روعي أقل من هذا من الضرورات، قال في املدونة)1(األوقات
أ بسؤر الكلب إذا اضطررت إليهبأس أن تتوض .ي سم من تأويالت فصرانِي، ومثله ما تقدؤر الن

  .رة اخلاصة هل تترتَّل مرتلة العامة أم ال؟وهذا كثري، وحاصلُه الضرو
وبئر بضاعة أكرب شاهد في هذا الباب، وأنَّ كثرة اإلضطرار إلَى الورق الرومي من كثـرة       

اإلضطرار إلَى بعض هذه املياه، إذ ال أعلم من يجد من مدينة طرابلس املغرب، إلَى مدينة تلمسان 
بالد  )5(الرومي، وال أدري ما حال )4(ء ورقًا يستعمله غري الورقمن بالد السواحل وبالد الصحرا

  ـان يستعمل فإنهم يستعملون الورق، وقد ك )7(، وغري جزيرة األندلس)6(املغرب غري مدينة فاس
                                                 

 . 980ـ  976/  1ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )1(
  . 116/  1املدونة،  )2(
ي الزهري، أخذ عن مالك بن أنس وروى عنه وعن ابن عمر وجابر أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب املدنِ )3(

ابن حجر : أنظر ترجمته في. م741/ هـ 124: وغريهم، وعنه أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغريهم، توفي سنة
  220/  1اريخ الكبري، البخاري، الت. 118/  6ابن حجر العسقالنِي، اإلصابة، . 445/  9العسقالنِي، تهذيب التهذيب، 

  . »الورق  « -: أ )4(
  . »باقي « : + ر، ع )5(
، »تقرير الدليل الواضح املعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم « : يؤكِّد ابن مرزوق احلفيد في رسالته املوسومة بـ )6(

  .  96ـ  66/  1الونشريسي، املعيار، : أنظر. أنَّ مدينة فاس كانت ال تزال تنتج الورق
م، 10/ هــ  4: أشارت املصادر إلَى صناعة الورق في األندلس، حيث كان بِمدينة طليطلة مصانع للورق في القرن )7(

: واشتهرت شاطبة في صناعة الورق اجليد ويحمل منها إلَى سائر األندلس، ومنها إلَى املشرق، ومنها إلَى أروبـا خاصـة  
م، فتسرب منها إلَـى فرنسـا   13/ هـ 7: وا، وأخذت قشتالة صناعة الورق في القرنقطالونيا وبروفنس وتريويزو وباد

وإيطاليا وإجنلترا وأملانيا، وذاع صيت بلنسية بكثرة ما أخرجته من كبار الوراقني واملشتغلني بالوراقة، وقد أثنى املقدسي على 
اقني، وأحذقهم فهم من أمهر الوراقني باألندلس بأنرة، وكان منهمفئة الورها مدوأبو : ي هذا العمل، ووصف خطوطهم بأن

، وابن غطُّوس محمد بن عبد اهللا بـن  )م 1048/ هـ 440ت ( الربيع سليمان بن محمد املعروف بابن الشيخ القرطبِي 
ت ( قرطبِـي  ، ومحمد بن محمد بن بشـري املعـافري ال  )م 1213/ هـ 610ت ( محمد األنصاري إمام النساخني 

/ هــ  485ت ( ، ومحمد بن خلف بن مسعود بن شعيب املعروف بابن السـقّاط القرطبِـي   )م 1088/ هـ 481
، حبيبـة  ) 1035/ هـ 427ت ( ، واشتهر من نساء ذلك العصر فاطمة بنت زكرياء بن عبد اهللا الشبالري )م 1092

/  4، 1: ، مجس.شكوال، مابن ب: أنظر). م 1112/ هـ 506ت ( طُونة بنت عبد العزيز بن موسى بن طَاهر بن  مناع 
يـاقوت  . 297/  1ابن األبار، تكملة الصـلة،  . 534/  10. 533/  10. 437/  9. 435/  9، 2: مج. 174

دور العرب في تكوين عبد الرمحن بدوي، . 152ـ  151/  3املقّري، نفح الطِّيب، . 309/  3احلموي، معجم البلدان، 
، مطبعة اإلسالم واحلضارة العربيةمحمد كرد علي، . 38/  1967، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، 2: ، طيألروبِالفكر ا

، 2: ، طاملكتبات في اإلسالم نشأتها وتطورهامحمد ماهر حمادة، . 260/  1، 1968لَجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 
 .         84/  1977مؤسسة بريوت للطباعة والنشر، بريوت، 
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  .وأما اآلن فالَ )1(قبل هذا الزمان بتلمسان
يا ال تخفى، ومما يشـهد لهـذا   في أمور الدين والدن )2(وضرورة استعمال الورق الرومي     

: من قوله )4(تبيةالع )3(اإلعتبار من مسائل املذهب بل هو أنسب شاهد للمسألة، ما وقع في أوائل
ال ليس : قال. وقال مالك في السيف يقاتل به في سبيل اهللا فيكون فيه الدم، هل ترى أن يغسل؟

ه ذكر اهللا أيلبس في الشمال وهو يستنجى به؟، قال وسألت مالكًا عن اخلاتم في. ذلك على الناس
اسـتحب  : قال ابن القاسم )7(تبية، ومن الع)6(وادرونقله في الن. أرجو أن يكون خفيفًا: )5(مالك

ولو نزعه كان أحب إلي، وفيـه  : قال. مالك في اخلاتم املنقوش وهو في الشمال أن يستنجى به
وفيـه ذكـر اهللا    )8(وأنا أستنجي به: قال ابن القاسم. فَّظ من هذاسعة ولَم يكن من مضى يتح

  .سبحانه، وكره ابن حبيب أن يستنجى به
اجلواز والكراهة، قـال  : باخلاتم وفيه ذكر أو ال؟ قوالن )9(فحاصل هذا النقل هل يستنجى     

فة املسلم من عبـده  مصار )10(بعضهم قائمان من املدونة، اجلواز من إجازته في كتاب الصرف
ومنهم من قال معنى ما في كتاب . التي فيها اسم اهللا تعالَى والكراهة )11(النصرانِي ولو بالدنانري

وروي عن ابـن القاسـم   : الصرف أنه بغري املنقوشة توفيقًا بني الكالمية، إالَّ أنَّ ابن يونس قال

                                                 
. 416ـ   391/  5املقّري، نفـح الطِّيـب،   . 243/ س .ابن مريم، م. و13ورقة / ابن مرزوق، املَجموع : أنظر )1(

 .211/ س .نسي، مالت. 307/  3املقّري، أزهار الرياض، 
  . »الرومي «  -: ر، ع )2(
    . »مسائل « : + ع )3(
 . 83/  1نوادر والزيادات، الابن أبِي زيد القريوانِي،  )4(
 . 267/  7ابن رشد، البيان والتحصيل،  )5(
 . 25/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )6(
    . 267/  7ابن رشد، البيان والتحصيل،  )7(
وأنا أستنجي به : القاسمل ابن قا. ولو نزعه كان أحب إلي، وفيه سعة ولَم يكن من مضى يتحفَّظ من هذا: قال«  -: أ )8(
«. 
   . »اإلستنجاء « : ع )9(
 .12/  3املدونة،  )10(
   .»والدراهم « : + أ )11(
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بسم اهللا الرمحن الرحيم إلَى قيصر ملك الـروم  « : إجازته، وقد كتب النبِي صلَّى اهللا عليه وسلّم
«)1(.  

     قل: قلترخاري املكتوب إليه هي صحيح البيا أهل : )3(وأنه كتب مع البسملة، وقال )2(وف
وعلى قول من قال إنما يكتب لَهم باليسري من القرآن كاآلية ونحوها، تجـوز  . الكتاب تعالوا

م بِما قلَّ من الدمنع من الكثري، مصارفتهحوها، وينانري املنقوشة، كاجلنب يقرأ اآلية ونراهم والد
 )6(اهللا تعالَى فـي املوضـع   )5(تعلَّق على الكافر وفيها اسم اهللا قوالن، وفي ذكر )4(وفي املَعاذَة

د8(لقضاء احلاجة قوالن )7(املُع(.  
أرجو أن يكون : )9(هة قال ابن رشد في البيانوظاهر املنع في هذا الباب إنما هو على الكرا     
يدلُّ على أنه عنده مكروه، وأنَّ نزعه أحسن، وكذلك قال فيما يأتي في هذا بالسـماع  . خفيفًا

في رسم مسجد القبائل، وفي رسم الوضوء واجلهاد من سماع أشهب، ومثله البن حبيب فـي  
سم ليس بِحسن، ويحتمل إنما فعل ألنَّ خاتمـه  في فعل ابن القا: )10(الواضحة، وقال ابن رشد

  . ضيق يشق عليه تحويله إلَى اليد األخرى كلَّما احتاج إلَى اإلستنجاء
وإذا جاز أن يمس الكافر بيده النجاسة ما فيه اسم على الدم فليجز أن يكتب باسم اهللا فيما      

ثُم لَم تعد إليه، وليس فيما مسه نجاسة معينة أخرى  )11(القته يد الكافر النجسة يوما من الدرهم

                                                 
 .331/  2البيهقي،  )1(
 . 65/  2س، .النووي، م: أنظر. بكسر اهلاء وفتح الراء، قيصر الروم، وهرقل إسم علم له، وقيصر لقب )2(
   . » قل« : + أ )3(
. مع معاذات، الرقية، والرقعة يكتب فيها شيء من القرآن الكرمي وتعلَّق على كتف الصبِيج: والذال، من عاذ بفتح امليم )4(

 . 437/ معجم لغة الفقهاء : أنظر
   . » اسم« : + أ )5(
   . »الذي « : + أ )6(
   . » دعي« : أ )7(
ي املَحل إن كان غري معد لقضاء احلاجة، وفي جوازه في املعد ويذكر ف: قبل موضع احلدث وفيه إن كان غري معد له، أي )8(

        .239ـ  238/ س .اجلندي، م. 20/  س.ابن احلاجب، م: أنظر. لقضاء احلاجة
  .267/  7ابن رشد، البيان والتحصيل،  )9(
  .88/  1ن، .م )10(
   .»الدهر « : أ، ع )11(
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يشهادة فرع ا دعـت   )1(وأولَى، ووجهجس لَميف النالة بالسحن فيه أنه أباح الصما نالعتبية ل
الضرورة إلَى لبسه، وفي نزعه لكل صالة مشقَّة، وفي غسله مشقَّة من وجهـي إفسـاد املـاء،    

واغتفر مالقاة النجس لما كُتب فيه الذِّكر للحاجة إىل لبس اخلاتم، وإن لَم تكن  ومشقَّة التكرار،
ضرورية بل للزينة وللحاجة إلَى لبسه في الشمال، ألنه أحسن ما روي في اعتبار لبسه على مـا  

رشـد  على تأويل ابن  )3(، وكما في نزعه عند كل استنجاء من املشقّة، وال يسمى)2(في الرسالة
في خاتم ابن القاسم أنه كان ضيقًا، وإباحة النسخ في الورق الرومي أولَى باجلواز مـن إباحـة   
هاتني املسألتني، وإن اختلف وجه األولوية بالنسبة إلَى املسألتني، أما أولوية النسخ فيـه علـى   

الورق مشكوك فيها إن لَم تكن الصالة بالسيف املذكور، فألنَّ نجاسة السيف محقَّقة، ونجاسة 
موهومة، والنجاسة املوهومة مطرحة، والنجاسة املشكوك فيها أضعف من املُحقَّقة بكثري علـى  

  .أصول مذهبنا
وهـذه  . ال إعادة على من ترك النضـح : )4(ولذلك قال أشهب وابن املاجشون وابن نافع     

نَّ دليل اجتناب النجاسة في الصالة أقوى مـن  القضية في الشهرة ال تحتاج إلَى اإلستدالل، وأل
أحوالك، وهذا وشـبهه   )5(أذكر اهللا على كل: دليل اجتنابِها مع املكتوب ومع الذِّكر، ولذا جاء

واهللا أعلم هو دليل بن القاسم ألنَّ ذكر اإلسم األعظم وكتابته في شـيء سـواء، ألنَّ النطـق    
عن املعنى املعلوم باجلنان، والعنوان غري املُعنون عنه، لكنه يسري إليه  باللِّسان والرقم بالبنان عنوانا

التعظيم منه، واهللا جلَّ جالله له الكمال املطلق الذي ال يلحقه نقص بوجه، ولذا أُجِيز الذِّكر في 
ز الذِّكر في مثل املكان غري الطّاهر، ولَم تجز فيه الصالة على النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم، فإذا جا

ذلك املكان جاز الكتب في مثله، ولَم يبح أحد فيما علمت الصالة بالنجاسة ابتداء، بل أقلُّ ما 
/ قيل فيها أنها تستحب إزالتها فيها، وأما كونه أولَى باجلواز من مسألة اخلاتم، فلتحقِّق مالقـاة  

لرومي، وألنَّ في اخلاتم مع مالقاة النجس مـن  النجس باخلاتم، وعدم ذلك في الورق ا/ و 11
اإلمتهان ما ال يخفى، وفي الورق ضد ذلك فإنه مرفع محفوظ، وألنَّ الضرورة إلَى اسـتعمال  

                                                 
   . »في غري « : ع )1(
أبـو  : ، تحقيـق الرسالة الفقهية، )م 928/ هـ 368ت ( يد القريوانِي أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن أبِي ز )2(

 . 16 / 1986األجفان محمد واهلادي حمو، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
  . »سيما « : أ )3(
 .15/ س .ابن احلاجب، م )4(
  . »كلِّ «  -: ر )5(
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الورق أكثر منها إلَى لبس اخلاتم، إذ نسبة من يلبسه من الناس إلَى مـن ال يلبسـه، كالشـعرة    
ي الثّور األسود، وال تحتاج إلَـى  البيضاء فا لَم نعلمه من ال يمي البالد املذكورة وغريها مجد ف

مناولة الورق الرومي، أما الكَتب فيه أو لغري ذلك، فتبين أنَّ الورق أولَى بِجواز النسخ فيه مـن  
 ر فيه من الوجوه وسـاواهما ذُكم املنقوش ليف، وجواز اإلستنجاء باخلاتي السالة فما جواز الص

في الضرورة واحلاجة إليه، وساوى السيف في إفساد املال فإنه إن لَم ينسخ فيـه يطـرح، إذ ال   
  .منفعة له إالَّ ذلك

أرأيت : أنه ليس بِمال املسلمني، فال يؤدي ترك النسخ فيه إلَى إضاعة مال، قلت: فإن قلت     
نائم بورقهم، أليس هو حينئذ مـن مـال   لو غَنِم املسلمون بالد النصارى وظفروا من جملة الغ

املسلمني، فإن لَم يبح النسخ فيه أدى إلَى ضياع املال، وال يقال أنه مما ال يملك مـن اخلمـر   
واخلرتير، ألنه ليس بنجس العني إمجاعا، ومما يشهد العتبار الضرورة املبيحة للنسخ في الـورق  

: )1(اسبة اإلستنجاء بِخاتم فيه ذكر، ما نص عليه أهل املـذهب املذكور وهو مناسب لبابِه، كمن
، وكان األصل أن )2(من إجازة مس األلواح املكتوب فيها القرآن للمتعلِّم، واملُحدث ليصححها

ال يمسها إالَّ بطهارة، ولكن رخص لَهما في ذلك لرفع احلرج الالّحق لَهما لو كُلِّفا بالطّهـارة  
مسها في كل وقت، مع كثرة احلاجة إلَى مسها، وكذلك اجلزء من القرآن للصـبِي بِخـالف   لَ

الكُلّ الذي ال تدعوه ضرورة التعليم إلَى حمله، ألنه إنما يتعلَّم شيئًا فشيئًا، وقد قال القاضي أبو 
ت احلاجة إليه فـي  وكل ما دع: ما نصه )3(بكر بن العربِي في أواخر كتاب األقضية من القَبس

الشريعة مما فيه منفعة ولَم يعارضه محضور، فإنه جائز وواجب بِحسب حاله، وهو أصل بديع 
  .فعلوه وركبوا عليه

                                                 
عن الذي يتعاهد دراسة القرآن كثريا في املصحف، وعلى املؤدب يشكُل ألواح الصبيان، ويمس املصاحف سئلَ ابن رشد  )1(

ال يجوز ألحد مس املصـحف إالّ  : كثريا، هل لواحد منهما سعة أن يكون في تلك احلال على غري وضوء أم ال؟، فأجاب
للذي يتعلَّم القرآن أن يقرأ ف ب أن يشكُل ألواح الصبيان على غري على طهارة، وقد رخصي اللَّوح على غري وضوء، وللمؤد

 .  906/  1ابن رشد، فتاوى ابن رشد، : أنظر. وضوء لما عليهم من احلرج في التزام الطهارة لذلك، أعنِي الوضوء
   . »ليصلحها « : ع )2(
، القبس في شرح موطَّأ مالك بن أنـس ، )م 1148/ هـ 543ت ( ابن العربِي أبو بكر محمد بن عبد اهللا املعافري  )3(

 .78/  1، 1992الغرب اإلسالمي، بريوت، ، دار 1: محمد عبد اهللا ولد كرمي، ط: تحقيق
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أصابته نجاسة حني مناولته الكفّار له، لكنه حـني   )1(ولئن سلَّمنا أنَّ الورق املذكور: الرابع     
ل النجاسة قطعا لحس املشاهدة ويرها، وما هو عليه مـن  يصل إلينا ال نشاهد فيه شيئًا من أحوا

الصفات رفيع كصفات الطّاهر املتنافس فيه، ال وضيع كصفات النجس املستقذر بغاية ما تعلّق به 
من النجاسة أنها نجسة انقلبت أعراضها، وهذا النوع وإن قيل بطهارته نظر املاء إليه، وبنجاسته 

لكن طريقة بعض األشياخ ترجيح الطّهارة فيما استحال منه إلَى صالح، حتـى   نظر إلَى أصله،
نقل كثري من األئمة اإلمجاع على طهارة املسك، وإن كان أصله دما النقالبـه إلَـى صـالح،    
والورق من هذا املعنى، فإن لَم يتفق على طهارته فال أقلَّ من راجحية القول بِها، وفي هذا الوجه 

  .رنظ
أنَّ استعمال العلماء له من األئمة املُعتبرين علما وديانة في األمصار الكثرية، واملدن : اخلامس     

الكبرية، شائعا ذائعا من غري نكري وال متكلِّم في املسألة، بينت شـقّة ال فـي درس، وال فـي    
مون بتغيري املنكر، والذين ال يصربون ، مع أنهم القائ)3(الزمان املتطاول )2(مذاكرة، وال في تأليف

على انتهاك حرمات اهللا، خصوصا علماء املغرب، ما خصهم اهللا به من الشدة في الدين، دليـلٌ  
  .على اجلواز

فيـه،   )4(فلو كان الورق الرومي ال يجوز النسخ فيه لكان ما صدر منهم من رؤية النجس     
لى تغيريه ولو باملوعظة، كمثل ما لَم رأوا مستجمر املكتوب فيه مـا  والسكوت عنه مع القدرة ع

يجِب تعظيمه، وسكتوا عن تغيريه، وحينئذ كان يجب بِمقتضى العادة أن يعد ذلك من البـدع  
املتعرضون للتأليف في البدع، وهذا الطّريق وإن لَم يكن من األدلَّة  )6(عليها )5(املَحدثة، فينبهون

لكون الدليل إنما دلَّ على عصمة كل األمة من اخلطأ، ال على عصمة بعضهم ولـو   )7(شرعيةال
دالعظيم من العلماء الع حمل هذا  :ول لقوله صلّى اهللا عليه وسلّماألكثر، لكن توالَي هذا اجلمعي

ـ . علم عن كل خلف عدوله على معصيةال ادة، لو كانت معصية على ما زعم هذا القائل يعيد ع
                                                 

   . »الرومي « : ع )1(
  . »تأويل « : ر )2(
  . »الطويل « : أ )3(
   . »النسخ « : ع )4(
  . »فينبه « : أ )5(
  . »عليه « : أ )6(
  . »الشرع « : ر )7(
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ألنهم حينئذ يخرجون عن العدالة بارتكابِهم هذه املعصية ال بالسكوت عن تغيريها خاصة، بـل  
بِمباشرتهم فعلها، ألنَّ أكثر من يحتاج إليها إلَى النسخ في الورق املذكور العلمـاء، وشـهادة   

الباجي اإلستدالل مـا   تدلُّ على خالف هذا، وقد استعمل )1(الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم فيهم
مستدالً على منع تـولِّي املـرأة   : )2(يقرب من هذه الطّريقة فقال في كتاب األقضية من املنتقى

ويكفي في ذلك عمل املسلمني من عهد النبِي صلّى : )3(بعد أن ذكر ما استدلّ به غريه. القضاء
إمرأة، كما لَم  )4(بلد من البالد اهللا عليه وسلم ال يعلم أنه قدم لذلك في عصر من األعصار، وال

  .بعمل املسلمني )5(ووجه استداللنا من هذا الدليل كونه استدلّ. تتقدم لإلمامة إمرأة
استدالله أرجح فإنه استدلَّ بفعل جميعهم من السلف الصالح املُحـتج بفعلـهم   : فإن قلت     

  .وغريهم في جميع األقطار
     ح است: قلتدالله من هذه اجلهة، فدليلنا أرجح من جهة أخرى، بأنَّ استدالهلم بعدم أن نرج

فعلهم، واستداللنا نحن بفعلهم، وال شك أنَّ اعتبار الثُّبوت أقوى من اعتبار النفي، ألنَّ النفـي  
على موافق لألصل، والثُّبوت ناقل عنه، واملثبت أقوى من النافي كما تقرر في األصول، والنافلة 

وعدم العلم بالشيء ال يدلُّ على انتفـاء  . ال نعلم: املستصحبة كما تقرر في الفروع، وألنه قال
الشيء، كما أنَّ عدم الوجدان ال يدلُّ على عدم الوجود، وألنَّ غاية ما استدلَّ به أن يترتّل عدم 

وإالَّ امتنع لقول في واقعة فعلهم مرتلة عدم قولهم، وعدم القول بالشيء ليس قوالً بعدم الشيء، 
على أنَّ القاضـي فـي   : أيضا على املكان املذكور )6(تتجدد، وبِمثل هذا الدليل استدلّ الباجي

وباجلُملة استعمال األئمة لمثل هذا الدليل كثري، ومـا رءاه  . القضية الواحدة ال يكون إالَّ واحدا
دم التخصيص، وليس النسخ في هـذا بـالورق   املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، واألصل ع

تب العلم منسوخة في الورق مختصا بِهذا العصر أو به وبِما قبله بقليل، بل رأينا كتبا قدمية من كُ

                                                 
   . »فيهم «  -: ع )1(
 .182/  5الباجي، املنتقى،  )2(
  .   »غريه «  -: ع. »بعضهم « : أ، ر )3(
  . »البلدان « : أ )4(
 .»استدلَّ «  -: ع )5(
 .  63 / 3الباجي، املنتقى،  )6(
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السخ فيه مضى الصي جواز النومي فيما يغلب على الظّن، فإذًا يقال فحون على ذلك، كمـا  الر
  .)3(ا نجسوهبِم )2(في الصالة: )1(قال مالك

أنه لو كان النسخ في هذا الورق معصية، وأهل احللِّ والعقد مـن  : وهنا نكتة أخرى وهي     
ها معصية، بل يعتقدون فيهـا الطّاعـة   علماء األمة في األعصار الطّويلة واألقطار املديدة ال يرون

من نسخ بالكتاب والسنة  )6(يودع )5(على األمة لما )4(والقٌربة، لكون النسخ فيه من حفظ الدين
هؤالء املذكورون كفّارا ال عصـاة، ألنَّ مرتكـب املعصـية    / ظ 11/ وأقاويل األئمة، لكان 

مستحالً لَها كافر، وكيف بِمن يعتقدها طاعة، ومما يزيد هذه النكتة إيضاحا، أنه كثريا ما ينسخ 
الفرعية أنَّ ملقي املصحف فـي القـاذورات   فيه املصحف الكرمي، ومن قواعد الدين األصلية و

كافرا، وفعله كُفْر، ومنها أيضا أنَّ الرضى بالكُفْرِ كُفْر، فلو كان الورق الرومي نجـس لكـان   
كاتب القرآن فيه كافرا، والرضى بكتابته فيه كفرا، وفيما أدى إليه هذا القول من هذه الشـناعة  

ـ  العظيمة التي هي تكفري الـتكفري   عهؤالء األئمة، والبدعة اجلسيمة ما ال يخفى، ال يقال يرتف
لَم يعلم فيها حكم اهللا، وال يعد في  )7(للجهل بِحكم املسألة، وتبقى املعصية للقدوم على مسألتنا
بِهـا   )8(ال يعذر في املسائل التي يكَفَّر: هذا اجلواز اجلهلُ على مثلهم وإن كان بعيدا، ألنا نقول

  .مجهل وال تأويل
فضمن اهللا تعالَى حفظ  ،)9(﴿ إِنا نحن نزلنا الذِّكر وإِنا لَه لَحفظُونَ ﴾: قوله تعالَى: السادس     

كتابه العزيز، وقد شاع في هذه األعصار واألقطار كَتب القرآن في الورق الرومي، فلو كـان  
في النجس لَم يحفظ، وبطالن التـالي يـدلُّ    بتمحفوظًا، ألنَّ ما كُ القرآن )10(نجِسا لَما كان

                                                 
 . 51/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )1(
   . »الصالة «  -: ر )2(
   . »نسجوه « : ر )3(
هذه الظّاهرة يشترك فيها النساخ املسلمون مع أمثالهم املسيحيني في القرون الوسطى، الذين كانوا حريصني علـى أالَّ   )4(

 .   85/ س .أمحد شوقي بنبين، م: أنظر. يغيروا، وأالَّ يبدلوا، وأالَّ يقعوا في خطأ يحاسبون عليه يوم القيامة
  . »لما  « -: أ، ر )5(
  . »يودع «  -: أ، ر )6(
  . »مسألتنا «  -: أ )7(
  . »يكون « : ر )8(
 .9/ احلجر  )9(
  . »عليه «  -: ر )10(
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من حفظ بقائـه لهـذه األمـة     )1(على فساد املُقدم، ال يقال معنى ما ضمن اهللا سبحانه وتعالَى
، ولـذا وردت  )2(محفوظًا من التبديل والتغيري ال عموم احلفظ، ألنا نقول األصل عدم التغـيري 

اجللد الـذي   )4(األصغر من منع )3(شريعة بِحفظه مما هو أقلُّ من هذا، فمنع املُحدث احلدثال
ال يقال قد  ،)5(يمسه إالَّ املطَّهرون ﴾ ون الَكنم ﴿ في كتابٍ: يسفَر فيه ولو بقضيب، قال تعالَى

لقاذورات، وكيف يتصور احلكم قررتم اآلن أنَّ من القواعد األصلية التكفري بإلقاء املصحف في ا
إن لَم تقع هذه النازلة، ألنا نقول كم من حكم يعرض وال يقع، ألنَّ مقصودهم معرفة احلكـم  
بتقدير الوقوع، ولذا يعرضون وقوع املُحال عادة كاجتماع عيد وكسوف، وقد علمت أنَّ املَحلّ 

  .العادي يلتحق عند أصحاب املعقول بالعقلي
ـ   وما رأينا     ئن واحلمد هللا وال سمعنا من طريق صحيح بِمثل هذه النازلة والعياذ باهللا، ثُـم ولَ

وقعت تقع بسخط اهللا على فاعلها، ألنه يحكم بارتداده، فإما تاب وإالَّ قُتل إن كان مسلما، وإن 
ـ  ة هـذا  كان كافرا فكالم آخر، وهذا من حفظ اهللا له أن ال تناوله نجاسة، فإن من يعلم عقوب

الفعل ال يقدم عليه، وإذا كان القضيب الذي كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلّم يمسـكه   
محفوظا من اإلهانة حتى أنَّ جهباها الذي أراد أن يكسره على ركبته أخذته الكلّة في رجليـه،  

أهل دينه كل وكتاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم الذي بعثه إلَى كسرى فمزقه ممزق هو و
ممزق، وحفظه هرقل، فكانت النصارى ذات فروق إلَى يوم القيامة، وكان ذلك حفظًا لجانب 

 )6(الرسالة أن ال يرتل مرتلة من التعظيم، فما بالك بِحفظ ما هو أصل الرسالة، وحكاية الوليـد 
، ومـا فعلـه   )7(عنِيد ﴾حني استفتح في املصحف، وخرج له واستفتحوا ﴿ وخاب كُلُّ جبارٍ 

بعد ثالث سنة إليه في تأخري اهلالك عمن حلَّت  )8(باملصحف حينئذ مشهور، ولَحقته عقوبة اهللا

                                                 
  . »تعالَى «  -: أ )1(
  . »التقييد « : أ، ر )2(
  . »احلدث «  -: ر )3(
    . »مس « : ع )4(
 .78/ الواقعة  )5(
لك بن مروان بن احلكم األموي الدمشقي، أنشأ جامع بنِي أمية، بويع لعهد من أبيه، مات في أبو العباس الوليد بن عبد امل )6(

 .347/  4الذهبِي، سري أعالم النبالء، : أنظر ترمجته في. هـ، وله إحدى ومخسون سنة96: جمادى اآلخرة سنة
  . 15/ إبراهيم  )7(
   . »تعالَى « + : ع )8(



316 
 

عليه العقوبة هذه املدة، وفي هذه احلكاية أدلُّ دليل على حفظ اهللا تعالَى له عن أن يقال بِمثـل  
لعدو ولو في اجليش الكبري اآلمن اآلخـر،  هذا، وما ورد النهي عن السفر باملصحف إلَى أرض ا

وإلَى قتاله يد الكافر، وذلك مرد إلَى عدم تعظيم ما عظم اهللا من حرمته، على أنه لو قدر أن يناله 
الكافر والعياذ باهللا من ذلك، لَما مكَّنه اهللا من إهانته، وأللقي في قلب العدو من املهابة واإلجالل 

دين في كتاب رسول اهللا صلّى اهللا عليـه  النصرانِي مع املوح )1(وقضيةما يعظِّمه له أجل عظم، 
وسلّم الذي بعثه إلَى هرقل، وما وجدوه عليه من احلفظ واإلكرام تدلُّ على هذا، وكذا ما نسمع 
من تعظيم كتب العلم الكائنة فيما استولوا عليه من بالد اإلسالم كقُرطبة، وغريها جبرهـا اهللا  

  .على املسلمني ودمر الكافرين بِمنه وفضله )2(تعالَى
ولقد ناظرت يوما يهوديا يزعم أنَّ لديه شيئًا من املعارف والعلوم، فأنجِز الكالم معه إلَى أن      

وما تريد إلَى : فقلت له ،)4(﴿ إِنه كَانَ حوبا كَبِريا ﴾: في قوله تعالَى )3(سألنِي عن معنى احلوب
كيف ال أسأل عن تفسري ألفاظ كتـاب  : عن تفسري لغة الكتاب العزيز، فقال لي منكراالسؤال 

أعجزت فَصاحته األولني واآلخرين بقدرته ﴿ وإِنه لَكتب عزِيز الَّ ياتيه الْبطلُ من بينِ يديـه والَ  
﴾ يدميمٍ حكن حرتِيلٌ مت هلفن خا يـوم  نفعنا اهللا  ،)5(منيا واآلخرة، وجعله لنا  شفيعي الدبه ف

العرض عليه، ورزقنا اتباعه، واتباع نبينا محمد صلّى اهللا عليه وسلّم، إلَى أن نلقاه تعالَى، ونحن 
على ذلك ال مبدلني وال مغيرين، فلو نسخ في النجس مع مـرور الـدهور وتكـرار األعـوام     

وذلك باطل، وما أفضى إلَى الباطل باطل، فالقول بنجاسة الورق الرومي  والشهور، ألتاه الباطل
  .باطل، واألصل عدم التقييد فيما ورد في اآلية من لفظ الباطل

  

                                                 
  . »قصة « : ر )1(
  . »تعالَى «  -: ر )2(
  .1036/  2ابن منظور، . 299/ س .املُناوي، م: أنظر. اإلمث، وكلُّ مأثَم حوب وحوب، والواحدة حوبة: احلوب )3(
 .2/ النساء  )4(
 .42ـ  41/ فصلت  )5(
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مما يناسب ما نحن فيه، وربما أُخذ منه جواز النسخ في الكاغيد الرومي، وقع فـي  : تنبيه     
التي كتب قريش حني تعاقدوا على  )2(حديثُ الصحيفة )1(قاختصار بن هشام لسرية ابن إسحا

بدعاء  )3(متاركة بنِي هاشم وبنِي املطَّلب، وعلّقوها في الكعبة تأكيدا ألمرها، وشلَّت يد كاتبها
يـا  : رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ثُم إنَّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال لعمه أبِي طالب

نَّ ربِي سلَّط األرضة على صحيفة قريش فلم تدع إمسا هللا تعالَى إالَّ أثبتته، ونفـت الظُّلـم   عم إ
  م، وفيها ـفأخرب أبو طالب قريشا فوجدوا األمر كما قال صلَّى اهللا عليه وسلّ. والقطيعة والبهتان

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هـ، 80: ابن كوثاف، ولد سنة :أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي املطّلبِي، وقيل: أبوبكر، وقيل )1(

وروى عن أنس بن مالك وسعيد بن املسيب وأبان بن عثمان، وعنه يزيد بن أبِي حبيب ويحي بـن سـعيد األنصـاري    
 .   246/  1الذّهبِي، سري أعالم النبالء، : هـ، أنظر ترجمته في152: والثّوري، توفي سنة

ألصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا،  فلّما رأت قريش أنّ« : قال ابن إسحاق )2(
جأ إليه منهم، وانّ عمر قد أسلم فكان هو ومحزة بن عبد املطّلب مع رسول اهللا صلّى اهللا عليـه  وأنّ النجاشي قد منع من لَ

ا أن يكتبوا كتاب يتعاقدون فيه على بنِي عبد املطّلب، وسلّم وأصحابه، وجعل اإلسالم يفشوا في القبائل، اجتمعوا وائتمرو
صحيفة، ثُـم  ئًا، وال يبتاعوا منهم، فلّما اجتمعوا لذلك كتبوه في يهم وال ينكحوهم، وال يبيعوهم شيعلى أن ال ينكحوا إل
ابن هشام أبو محمد عبد : رأنظ. »جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم حيفة في لى ذلك، ثُم علّقوا الصتعاهدوا وتواثقوا ع

طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، : ، تحقيقالسرية النبوية البن هشام، )م 828/ هـ 213ت ( امللك بن أيوب احلمريي 
    .  195/  1. ت.بريوت، د

. »لدار بن قُصي حيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن نعبد اوكان كاتب الص« : قال ابن هشام )3(
  .  195/  1س، .ابن هشام، م: أنظر
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ما لَم يرضه اهللا فسـد،   له، فيخربهم أنَّ الصحيفة مزقت، وأنَّ كل )1(يقول أبو طالب من شعر
حيث كتب محفوظ، وال شك أنَّ صحيفة قريش حينئذ ما  )2(فهذا دليل على أن اسم اهللا العظيم

تناولتها أيديهم وهم مشركون، ولَم يعب عليهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تكتب اسم اهللا 
أنه حينئذ ال قدرة له على التغـيري،   فيها، كما كان يعيب عليهم سائر أفعالهم القبيحة، وال يقال

الباطل حينئذ، وكان متعززا بعمه، ويفشو  )3(ألنه صلّى اهللا عليه وسلّم كان ينكر عليهم بالقول
اإلسالم، ألنَّ عمر وحمزة كانا ممن أسلم حينئذ، وما حمل قريش عن كتبهم الصحيفة إالَّ مـا  

في السـير، والـذي    )4(وسلم، وعدم قدرتهم عليه حسبما ذكرهرواه من تعززه صلّى اهللا عليه 
استقرنِي من حاله صلّى اهللا عليه وسلّم، وحال أصحابه رضي اهللا عنهم أنهم ال يتحامون الكتب 

فّار، وال رقاعهم التي هي اجللود، وال في أكتاف ما أكلوه من احليوان، وقـد  في صحائف الكُ
ماكن من كتابه، منها كتاب فضائل القرآن في باب ذكر كتابته صـلّى اهللا  خرج البخاري في أ

                                                 
  : فلّما اجتمعت على ذلك قريش، وصنعوا فيه الذي صنعوا، قال أبو طالب :قال ابن اسحاق )1(

  أال أبلغا عني على ذات بينِنا                لُؤيا وخصا من لؤي بنِي كعب
  نبيا كموسى خطَّ في أولِ الكتبِ   ألَم تعلموا أنا وجدنا محمدا           

  وال خري ممن خصه اهللا باحلبد محبةً                    وأنَّ عليه في العبا
قْبِوأنَّ الذي ألصقتالس ا كراغيةحسن م من كتابِكم             لكم كائن  

  م يجنِ ذنبا كذي الذنبِويصبِح من لَ  أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفَر الثَّرى    
وتقطعوا                   وال تتبعوا أمر الو ة والقُربِ شاةاملود رنا بعدأواص  

  أمر على ذاقه جلْب احلربِ   وتستجلبوا حربا عوانا وربما                  
 ا             فلسنا وربأمحد ما البيت أسلمالز اَء من عضبلعزن وال كَر  
  وأيد أترت بالقُساسية الشهب ا ومنكم سوالف                 ولَما تبِن من

  به والنسور الطُّخم يعكفن كالشربِ   بِمعترك ضيقٍ ترى كسر القَنا        
  كأن مجال اخليلِ في حجراته             ومعمعة األبطالِ في معركة احلربِ

  س أبونا هاشم شد أزره                   وأوصى بنيه بالطِّعان وبالضربِألي
  ولسنا نملُّ احلرب حتى تملَّنا            وال نشتكي ما قد ينوب من النكْبِ
  ولكننا أهل احلفائظ والنهى                 إذا طار أرواح الكُماة من الرعبِ

 .198ـ  197/  1س، .ابن هشام، م: أنظر
 .»األعظم « : س )2(
  . »بالقول «  -: أ )3(
   . »وقع ذلك « : ر )4(
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، وأنـه حـني   )2(، وخرجه غريه من أهل الصحيح)1(بن ثابت/ و 12/ عليه وسلّم حديث زيد 
ـ  )4(، وجاء بن أم مكتـوم )3(﴿ الَّ يستوِي الْقَعدونَ ﴾: كتب بِما نزل من قوله تعالَى كى وش

رارته فَضنأُ: لز ر ﴾﴿ غَريري الضي زيدا وليجئنِـي  « : ، فقال صلّى اهللا عليه وسلّم)5(ولأدع ل
  .)6(»باللَّوح والدواة والكتف 

كما أخرب به زيد بن  )8(والرقاع والعسب واللِّخاف )7(وثبوت كتابة الصحابة في األكتاف     
حتاج إلَى استدالل، وال ارتياد فـي أنهـم ال   أمر ال ي )9(ثابت حني أمره اخلليفتان بِجمع القرآن

يشكون فيه، هل هو من ذبائح املشركني أم مـن ذبـائح    )10(يكونوا يتحامون من األكتاف ما
  .غريهم؟

أنـه  : )11(مشهور مذهب مالك: العظم طاهر ألنه ال تحلُّه احلياة كالشعر، قلت: فإن قلت     
، ولو سلّمنا طهارته لكنه ممـا  )12(ا ﴾ل يحييه﴿ قُ: وله تعالَىنجس، وأنَّ احلياة تحلُّه، بدليل ق

اوِلُهنيد الكافر كالكاغيد، فقياس الكاغيد عليه على القول بطهارته من قيـاس املسـاواة،    )13(ت
                                                 

زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي، من أكابر الصحابة، كان كاتب الوحي، ولد باملدينة ونشأ بِمكة، هاجر  )1(
م لعثمان حني جهز املصاحف إلَى األمصـار،  سنة، كتب املصحف ألبِي بكر ثُ 11مع النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم وعمره 

  . 353/ املوسوعة الفقهية : أنظر ترجمته في. م665/ هـ 45: توفي سنة
 .»الصحة « : س )2(
 . 95/ النساء  )3(
اهللا عليـه  عمر بن قيس، وقيل إمسه عبد اهللا، واسم أمه عاتكة، أسلم بِمكة، وهاجر إلَى املدينة وكان يؤذن للنبِي صلّى  )4(

 245/ 1، 1992، دار اجليل، بريوت، 1: ابن اجلوزي، صفوة الصفوة، ط: أنظر. وسلّم باملدينة مع بالل، توفي باملدينة
  .  246ـ 

 . 95/ النساء  )5(
 .184/  6البخاري، صحيح البخاري،  )6(

، 2: ، طاملخطوط العربِيلستار احللُّوجي، عبد ا: أنظر. وهي عظام أكتاف اإلبل والغنم وأضالعها: األكتاف واألضالع )7(
 .21/  1989مكتبة مصباح، اململكة العربية السعودية، 

 . 21/ س .عبد الستار احللوجي، م: أنظر. احلجارة البيض الرقاق )8(
ور العسب واللّخـاف وصـد  « : يروي البخاري أنّ زيد بن ثابت حني كلّفه أبو بكر بِجمع القرآن، مضى يجمعه من )9(

   . 183/  6البخاري، صحيح البخاري، : أنظر. »الرجال 
 .»أمر ال يحتاج إلَى استدالل، وال ارتياد في أنهم ال يكونوا يتحامون من األكتاف ما  اخلليفتان بِجمع القرآن«  -: ع )10(
 .543/  1املدونة،  )11(
  .79/ يس  )12(
 .»تناولته «  :س )13(
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وقياسه عليه على القول بنجاسته من قياس أخرى، وال يخفى عليك تقريره في مسائل املذهب ما 
اء ما يحتمل أن يكون مثل عظام ذبائحهم، وأنَّ جميعها محمول على الطّهارة إالَّ يدلُّ على إلغ

ختلفة من كتاب اجلهاد من الني باب جامع ملعان موللجريح : قال سحنون )1(وادربدليل، قال ف
، مداواة جرحه بعظم األنعام إن كان ذكّيا، وال يداويه بِخمر، وال بعظم إنسان، أو عظم خرتير

أو ميتة، أو روث، وما ال يحلُّ أكله، وإذا وجد عظما باليا، وال يدري عظم شاة هو، أو عظـم  
إنسان، أو خرتير فال بأس به، إالَّ أن يكون معترك عرِف بكثرة عظام الناس، أو موضع عـرِف  

هو ذكّي أم بكثرة عظام اخلنازير، فال يصلح حتى يعرف العظام بعضها من بعض، وأما جهله هل 
داوى النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم وجهـه  : ال، فهذا ليس عليه تركه، وهو على التذكية، وقد قيل

احتمال نجاسته دليل على جواز الكاغيـد   )2(فاستعمال مثل هذا العظم مع. يوم أحد بعظم بال
األشـياء املتـيقِّن    الرومي وإن احتمل كونه نجسا، وأنه ال يترك األصل الذي هو الطّهارة فـي 

  .لإلحتمال، واهللا أعلم
ومما يناسب ما نحن فيه ويقوى به اإلستدالل في مسألتنا ما ذكر احلافظ أبو نعـيم فـي        
كنت يتيما في حجر أمي، ولَم يكُن معها مـا  : عرف به أنه قال )4(عن الشافعي حيث )3(احللية

ي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن دخلت املسجد، تعطي للمعلِّم، وكان املعلِّم قد رض
الع أجالس 5(لماء فأحفظُوكنت(  ي شعب احليف، فكنتاحلديث واملسألة، وكان مرتلنا بِمكة ف

   ة عظيمة فإذا امـتأل العظـمي جرفيه احلديث واملسألة، وكانت ل أنظر إلَى العظم يلوح فاكتب
طلبت هذا األمر عن خفَّة ذات يد، كنت أجالس النـاس  : )6(عنه أيضا قالو. طرحته في اجلرة

ن، و كان مرتلنا بِمكة بقرب شعب احليف، فكنتاشتهيه أن أدو حفَّظُ، ثُموأت أجالعظـام  م ع
  .واألكتاف فأكتب فيها، حتى امتأل في داري من ذلك كَيسان

                                                 
 . 378/  4وانِي، النوادر والزيادات، ابن أبِي زيد القري )1(
   . »مثل « : ع )2(
 .73/  9، 5: أبو نعيم، احللية، مج )3(
  . »حني « : أ )4(
   . »أكتب « : ع )5(
 . 73/  9، 5: أبو نعيم، احللية، مج )6(
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    من بع: )1(قلت فيما رويت هـا كـان   ورأيتاتي الثّمانية، أنَّ بعض روض األحاديث العوال
بِمحدث وهو يملي شيئًا منها على أصحابه، فلم يجد املُجتاز ما يكتب فيه، فأخذ نعلَه  )3(اجتاز

  .وجعل يكتب فيه األحاديث
 املسألة، وأما اإلستدالل باخلصوص الثّانِي من النصوص، وهو أقرب نص ظفرت به إلَى عني     

في باب ترجمته فيما يجوز أن ينصرف به معه  )4(من كتاب اجلهاد )3(ما نقل الشيخ أبو محمد
قال فيه بعد أن ذكر ما يصنع بِما وجد في أرض العدو من . وال تدخله املغانِم إلَى آخر الترجمة

ومـا  : عنه )6(بن املواز عن ابن القاسم ونحوه في كتاب )5(كتب الفقه، ومن العتبية روى عيسى
  .وجد من كتبهم فليمح ويباع الورق

     ا، فيكون أمـره  : قلتحضحقيقة ما فيها، إن لَم يكن باطالً م فرعها ال تها فألنحوا مفأم
بِمحوها نظري ما وقع في جامع العتبية، وقال بن رشد أنه تكلَّم عليه في كتاب احلج أيضا مـن  

قدمية ملبسة فأمر بإتالفهـا، وقيـل    )7(لَما سئلَ عن القاضي الذي رفعت إليه كُتب :قول مالك
عثمان املصاحف، فإن ظـاهر   قروقد ح. أراه صوابا: أترى ذلك صوابا من فعله؟ فقال: لمالك

ـ : قوله )8(ويؤيده أيضا. ملبسة: استدالل مالك على جوابه أنه كتب فيها باطل ولذا قال . ةقدمي
                                                 

   . »قلت «  -: ر )1(
   . »اختار « : ر )2(
/ هــ  656: القوي املنذري، سمع من ابن احلاجب وغريه، تـوفي سـنة  أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد  )3(

 .259/  8س، .بكي، مالس: أنظر ترجمته في. م1258
فيما يجوز أن ينصرف به معه، وال يدخل في املغانِم، وما يدخل فيها مما يصنع، أو مما ال يصـنع،  « : قال أبو محمد )4(

تب الفقه هل تقسم؟ وفي كتب العدو، وما يوجد في قبورهم، وفيمن كسب من صنعة يده ومن احليوان والكلب وغريه، وك
  .     209/  3ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات، : أنظر. »ماالً من أرض العدو 

ن وغريه، تولّى قضـاء  أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبِي، سمع من ابن القاسم وصحبه، وأخذ عنه ابنه أبا )5(
: أنظـر ترجمتـه فـي   . م827/ هـ 212: طليطلة، له عشرون كتابا في سماع ابن القاسم، وكتاب اهلدية، توفي سنة

   .    439/  10الذهبِي، سير أعالم النبالء، . 16/  2عياض، ترتيب املدارك، . 61/ س .الشريازي، م
/ هــ  180: م بن زياد اإلسكندرانِي املالكي املعروف بابن املواز، ولد في رجب من سنةأبو عبد اهللا محمد بن إبراهي )6(

م، من 882/ هـ 269: م، أخذ عن أصبغ بن الفرج وعبد اهللا بن عبد احلكم، توفي بدمشق في ذي القعدة من سنة796
س، .اليافعي، م. 72/  3ترتيب املدارك، عياض، . 154/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. مصنف في الفقه: تصانيفه
2  /194. 
   . »كُتب «  -: ع )7(
 .»أيضا «  -: س )8(
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كماء والفالسفة التي هي على خالف السنن، هذا وإن كان حتى كأنها من علم األوائل من احلُ
ابن رشد فسر هذه الكُتب بالرسوم التي بأيدي اخلصمني فيما يوقع اللَّبس للقاضي في أحكامه، 

ضاة فـي  هو شأن القُ كما )1(فلذا أمر بإحراقها، وأمر اخلصمني باستئناف اخلُصومة، ليقلَّ شأنهم
ا من لفظ العا بعيدحن فيه، فـإنَّ   هذا، وهذا وإن كان تفسريا نما غري خارج متبية، إالَّ أنه أيض

  .)2(تلك الرسوم لَما كانت تؤدي إلَى الوقوع في الباطل أتلفت، ﴿ إِنّّ البطلَ كَانَ زهوقًا ﴾
املرجوع إليها، كان ما عداها مما يشتمل علـى القـراءات   ولَما تقررت أمهات املصاحف      

الشاذّة قد يوقع في اللّبس، فأمر عثمان رضي اهللا عنه بإحراقها محافظةً على الدين، فكذا هـو  
  .القاضي على ما فهمنا، وكذا ما يوجد في كتب أهل الكفر وهذا ظاهر

على جواز النسخ فيه، إذ ال فائدة له إالَّ ذلك، أو ، فدليل )3(وأما إجازته بيع الورق الرومي     
أكرب فوائده إذ غريها بالنسبة إليها قد ال تكاد توجد، وقوة الكالم وسياقه يدالَّن على الرق  )4(هي

لو لَم يكن مكتوبا لَجاز الكَتب فيه، إذ لذلك يباع كما قررنا، وإذا جاز النسخ في رقِّهم جـاز  
  .مفي ورقه

إنما أجاز بيعه بعد أن أمر بِمحوِه، ومحوه هو غسلُه، وال شك أنه يكتب فيه بعد : فإن قلت     
غسله لتطهريه بالغسل، وحينئذ يفارق الرق الورق، فيكتب في الرق بعد غسله إلمكان ذلك فيه، 

  .وال يكتب في الورق إذ ال يمكن غسله إلفساده به
     ما أمره بِمحوه إلزالة الباطـل  ال نسلِّ: قلتر أو يستلزمه، ألنه إنسل املطههو الغ وم أنَّ املَح

كما قررنا، وتلك اإلزالة أعم من أن تكون بالغسل باملاء املطلق املعتبر في إزالة النجاسات علـى  
اء كاخلـلِّ وغـريه،   مشهور مذهب مالك، أو بغري املطلق من املياه املُضافة الطّاهرة، أو بغري امل

به، ولو كان ذلك لنجاسته كما أمر بِمحوها بل بغسـلها   )5(وبالبشر، أو بِما يمكن أن يمحى
  .للتطهري

                                                 
   . »شغبهم « : ع )1(
 . 81/ اإلسراء  )2(
   . »الرومي «  -: ر )3(
 .  »هو « : س )4(
  .»يمحو  «: أ )5(
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     فإن قلت : ـحما أمر بِمحوها ليصما ذكرت، لكن إنطهري لال يستلزم الت و1(سلَّمنا أنَّ املَح( 
ب، وال يصحبِها لغري الكَت ها فينتفعوِ ما فيها، إذ لو بيعت قبل املَحو لبطـل   بيعحها إالَّ بعد مبيع

ـا احلـرام    )2(فقةالبيع، ألنَّ الصق، وأما احلالل فبالرا، أممعت حالالً وحرامتكون قد ج حينئذ
فالباطل املكتوب فيه، ألنَّ فيه الكُفر قطعا أو ظنا غالبا، فتكون كسلعة وخمر بال شك، ومشهور 

مذهب مالك فسخ البيع في احلالل واحلرام، وال يمضي احلالل ويرد احلـرام، وإذا  / ظ  12/ 
الغنى محرم باطل، فـبطالن   )4(بعض الصفقة، وهو )3(بطل بيع األمة بشرط، كونها معينة لكون

  .هذا أظهر، ألنَّ من شرط املبيع أن يكون منتفعا به شرعا
     ا أن ال: قلتى الذي يكون كراريس قـد  قد بينفيه ال يسم بق جل منفعته أو كُلِّها، الكَتر

   ائل لكـان ال يصـحما قاله الس ها ال تصلح لشيء إالَّ لذلك، فلو صحب، فإننسخت فيها الكَت
بيعه، إالَّ الستعماله في غري الكَتب، واستعماله في غري الكَتب ال يتصور، فيكون من بيع مـا ال  
فائدة فيه، ومن شرط املبيع كما ذكر السائل أن يكون منتفعا به، فدليله مغلوب عليه، ولو سلَّم 

يتصور فيه منفعة أخرى، وغري الكَتب وإن كانت يسرية جدا قد ال يحتاج إليهـا، وقـد    )5(أنَّ
يجوز هذا البيع، حتى سلّمت أنَّ املَحو إنما هو صحة البيع لتحصيل هذه املنفعة اليسرية، لكان ال 

يبين عند البيع أنَّ هذا الرق غري طاهر فال ينسخ فيه، ألنَّ جلَّ ما يشترى الرق للنسخ فيه، فإن لَم 
وال يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهـه  : )6(يبين هذا كان غشاً، وأقلُّ ما أن يدخل في قوله

جس فقُـلْ بعـد أن   . ي الثمناملبتاع، أو كان ذكره له أني العتبية أنه يباع، مل يوهو حني قال ف
يبين، واألصل عدم التقييد ال يقال، ويلزم أيضا على تقدير تسليم أنَّ الَمحو ال يستلزم التطهري أن 
ال يصح بيع هذا الرق ألنه نجس، ومن شرط املبيع أن يكون طاهر، ألنا نقول الطّاهر الذي هو 

ن شرط املبيع أن ال يكون نجس العين، وأما املتنجس كالثّوب إذا تنجس فبيعه صحيح، لكـن  م

                                                 
  .»ليصحح « : أ )1(
( التهانوي مثحمد بن علي : أنظر. اليد عند البيع، وتطلق على العقد نفسهعبارة عن ضرب اليد على : في اللُّغة: الصفقة )2(

، دار الكتب العلميـة،  1: أمحد حسن بسج، ط: ، وضع حواشيهكشاف اصطالحات الفنون، )م 1745/ هـ 1158
 . 200/  10س، .ابن منظور، م. 70/  3،  1998بريوت، 

 .»لكون «  -: س )3(
 .  »هي « : س )4(
 .»نه أ« : س )5(
  . 123/  4 ابن رشد، البيان والتحصيل، )6(
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يلزم البائع أن يبين عند املبيع كونه نجسا، ألنه مما تكرهه النفوس شرعا وطبعا، وال يسـمى إن  
بنِي الكالم فيه على أنه متنجس  كان الثّوب جديدا يود في غسله إلَى نقص من قيمته، وهذا الرق

يطهر بالغسل، فبيعه يصح ويلزم البيان عند البيع كما ذكرنا، وال يقال أيضا يصح اإلسـتدالل  
بِجواز بيع هذا الرق على جواز النسخ فيه بقياس الداللة، بأن يقال لَما جاز بيعه علم أنه يجـوز  

سخ فيه ألنَّ البيع وجواز النوال ينسـخ  الن سخ أثران للطّهارة ومعلوالن لَها، إذ ال يباع إالَّ طاهر
، وهي الطّهـارة معلولَهـا   )1(إالَّ في طاهر، فإذا ثبت جواز البيع وهو معلول للطّهارة ثبتت عليه

مؤثِّره، وبوجود  )2(اآلخر، وهو جواز النسخ فيما يباع، فيستدلُّ بوجود أحد األثرين على وجود
الطّهارة املشترطَة في صحة البيـع أن ال يكـون   : على وجود األثر اآلخر، ألنا نقول أيضا املؤثِّر

نجِِس العني كما قررنا، وهي غري املشترطَة في صحة النسخ، ألنَّ هذه هي أن ال يكون متنجسا 
  .فافترقَا، والغلط إنما نشأ من اشتراط اللّفظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .»علّته « : أ )1(
   . »جواز « : ر )2(
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تبية يدلُّ على جواز النسخ في رق الكفّار، لكـن ال  هب ما ذكرت من نص الع: تفإن قل     
يلزم منه جواز النسخ في رقِّهم، ولو سلَّمنا أنَّ اجلامع بينهما مناولة أيدي الكفار إياهمـا، ألنَّ  

هم لمناولة منهما جميعا، كما قال اللّخمي وابن رشد في نسجهم ولباس )1(مقتضى القياس املنع
الكفّار إياهما وهم ال يتوقّون النجاسة، لكن جاء النص بطهارة رقِّهم، فيبقى الرق على مقتضى 

ـ توا الكأوت ينالذ امعطَ﴿ و: القياس، والنص الذي جاء في الرق هو قوله تعالَى ـ لٌّ لَاب ح م كُ
اء من أهل املذهب وغريهم ذبائحهم، والرق ، واملُراد بطعامهم على ما فسر طائفة من العلم)2(﴾

جلد ما ذبحوه، والذّكاة تعمل فيه وهو يؤكَل، وإذا جاز تناوله لألكل كان طاهرا، إذ الـنجس  

                                                 
امليم والنون والعني، وهي تدلّ على معنى واحـد، وهـو خـالف    : يقوم على ثالثة حروف أصول هي: املنع في اللُّغة )1(

ابن منظور، : أنظر. »يء الذي يريده، وهو خالف اإلعطاء املنع أن تحول بني الرجل وبني الش« : اإلعطاء، قال ابن منظور
  .  343/  8س، .م

ابـن  : أنظـر . »احلائل بني الشيئني : منعه يمنعه ـ بفتح نونِهما ـ ضد أعطاه، فاملانع لغة  « : وقال صاحب القاموس     
، 1: عبد السالم هارون، ط: حقيق، تمعجم مقاييس اللُّغة، )م 1004/ هـ 395ت ( فارس بن زكرياء أبو احلسني أمحد 

  .897/  2س، .الفيومي، م. 89/  3س، .الفريوزآبادي، م.  278/  5، 1991دار اجليل، بريوت، 
احتـراز مـن   : فـاألول . هو ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود، وال عدم لذاته: أما في اإلصطالح     

احتراز من مقارنـة  : احتراز من الشرط، ألنه يلزم من عدمه العدم، والثّالث: ، والثّانِيالسبب، ألنه يلزم من وجوده الوجود
املانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود ال لعدم املانع، بل لوجود السبب اآلخر، كاملرتد القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة، 

، اإلحكام )م 1233/ هـ 631ت ( اآلمدي علي بن محمد : نظرأ. وإن لَم يقتل قصاصا، ألنَّ املانع ألحد السببني فقط
القرافي شهاب الدين . 112/  1، 1986، دار الكتاب العربِي، بريوت، 2: اجلميلي سيد، ط: في أصول األحكام، تحقيق

ـ ، )م 1250/ هـ 648ت ( أبو العباس أمحد بن إدريس  ، دار ولشرح تنقيح الفصول في اختصار املَحصول في األص
شرح مختصر ، )م 1317/ هـ 716ت ( الطوفي نجم الدين . 71/  2004الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

. 436/  1، 1998، مؤسسة الرسالة ناشـرون، مصـر،   2: عبد اهللا بن محمد املُحسن التركي، ط: ، تحقيقالروضة
، دار 1: مجموعة من العلماء، ط: ، تعليقاإلاج في شرح املنهاج، )م 1355/ هـ 756( السبكي علي بن عبد الكافي 

تحفـة  ، )م 1371/ هـ 773ت ( الرهونِي أبو زكرياء يحي بن موسى . 206/  1، 1984الكتب العلمية، بريوت، 
ث للدراسات ، دار البحو1: عبد اهلادي بن احلسني شبيلي، ط: ، دراسة وتحقيقاملسؤول في شرح مختصر منتهى السول

الضياء ، )م 1492/ هـ 898ت ( حلولو أمحد بن عبد الرمحن . 93/  2، 2002اإلسالمية، اإلمارات العربية املتحدة، 
. 209/  1، 1999، مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية،  2: عبد الكرمي النملة، ط: ، تحقيقالالَّمع شرح جامع اجلوامع
، دار الطباعـة  إرشاد الفحول إلَى تحقيق احلق من علم األصول، )م 1839/ هـ 1255ت ( الشوكانِي محمد بن علي 

الرشيدي حلمي : ، تحقيق وتعليقاملدخل إلَى مذهب اإلمام أمحدابن بدران عبد القادر الدمشقي، . 6/ ت .املنريية، مصر، د
 . 99/  2001رة، ، دار العقيدة للتراث، اإلسكندرية، القاه1: بن محمد بن إمساعيل، ط

 . 5/ املائدة  )2(
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 )1(حرام، وإذا كان طاهرا جاز النسخ فيه، وال كذلك الكاغيد فيه فإنه ليس مـن طعـامهم أن  
من ذبائحهم، فال قياس عليه الكاغيد لوجود الفـارق،   )3(لكونه )2(الرق إنما جاز تناوله: نقول

وهو النص في الطّعام دون غريه، وهذا هو املانع من أن يقاس في هذا الباب النسخ في الـورق  
على أكل طعامهم، بِجامع أنَّ الطعام مما تناولته أيديهم ألنَّ الطّعام خرج عن القياس بـالنص،  

  .غريها ولَم يعترب فيه طهارة من
     ق: قلتا ذكرت،  )4(بعد تسليم أنَّ املراد بطعام أهل الكتاب ذبائحهم، وأنَّ الرممن ذلك م

لكن قولك أوالً، فإذا جاز أكله لطهارته جاز النسخ فيه، لذلك نوع من القياس، فـإن كُنـت   
ب القيـاس  أوردت النص للوقوف على ما ورد فيه خاصة، فاقتصر على األكل وإن فتحت بـا 

، فَقس النسخ في الورق علـى  )5(فقست النسخ الذي لَم يذكر في النص على األكل الوارد فيه
النسخ في الرق، وال يمنع من ذلك كونه فرعا، فال يقاس عليه لجواز القياس على الفرع كمـا  

ي ورقهم على أكـل  ال تخرج عن اخلالف، أو قس النسخ ف )6(قدمنا من اخلالف فيه، ومسألتنا
طعامهم بِجامع تحفُّظهم من النجاسة فيما تناولوه من النوعني، بل تحفُّظهم على الورق أقـوى،  
فيكون قياسه على الطّعام من قياس أخرى، وإنما كان أقوى ألنَّ مـن طعـامهم اخلمـر وال    

فسد لَهم كما مر على أنَّ الـنص  ذلك في الورقِ لئَالَّ ي )8(ونمنه في أطعمتهم، ويتوقّ )7(يتوقّون
الوارد في العتبية في شأن الرق، وليس هو مختصا بأهل الكتاب بل جميع الكفّار من املَجـوس  

املسلمون بالدهم ووجدوا فيه الرق، حكمه ما ذكروا على أنَّ بعـض أهـل    منِوغريهم، إذا غَ
  .اد في ذلك الوقت إنما هو معهمالكتاب يستحلُّون امليتةَ كالنصارى، وأكثر اجله

                                                 
   . سقط بِمقدار ورقة» أن نقول الرق ( ... ) واستعماله في غري الكتب ال يتصور، فيكون من بيع ما ال فائدة فيه « : ع )1(
   . »لألكل « : + ر )2(
   . »ألنه « : ر )3(
 .»الورق «  :س )4(
  .»فيه «  -: أ )5(
   . »ومسألته « : ع )6(
  .»يتقون «  :س )7(
 .»يتقون «  :س )8(
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من بعض امليتة، لكن جلد  )2(فّار، وأنَّ رِق جلِّهمكالمه باعتبار جميع الكُ )1(هب: فإن قلت     
  .امليتة إذا دبِغ طهر بالدباغ فيستعمل، والكاغيد ليس كذلك

     ا على مشهور مذهب مالك: قلت3(أم( : باغفطهارة جلد امليتة بالـد)طهـارة مفيـدة    )4
  .وال يصلَّى به وال عليه )5(باستعماله في اليابسات واملاء وحده، وال يباع

وال يواجر على امليتة بِجلدها إذ ال يجوز بيعه : )6(قال في كتاب اجلعل واإلجارة من املدونة     
دبِغت، فإنما كرهه مالك  وإن دبغ، وال يصلّى عليه وال يلبس، وأما اإلستقاء في جلود امليتة إذا

في خاصة نفسه ولَم يحرمه، وال بأس أن يغربل عليها ويجلس، وهذا وجه اإلنتفاع الذي جـاء  
  .في احلديث

وال يجوز بيع ميتة وال جلدها وإن دبغ، وال يواجر بـه  : )7(وقال في كتاب البيوع الفاسدة     
  .على طرحها ألنَّ ذلك بيع

في السرقة شيء من هذا، فظهر أنَّ املشهور منع بيع جلد امليتة، فما في  )8(ب القطعوفي كتا     
العتبية لو دلّ على عموم طهارته لكان مخالفًا للمشهور وإن بينا على القول بأنه بالدباغ طهارة 

الع ي نصموم فدعوى الع ق بِجاممطلقة، صحقياس الكاغيد على الر ما تبية، وصحع أنَّ كالً منه
مصنوع للكفّار، ومما تناولته أيديهم للكَتب فيه، وأما اعتبار كون الرق مطعوما فال يقاس عليه 
غريه لخروجه بالنص فيعيد، إذ ليس الغرض من الرق األكل قطعا، فخرج عن كونه من طعامهم 

 ائل قبل، ثُمر السق من كل كافر كـان  إالَّ باملُجاز البعيد الذي قرإن بنينا الكالم على عموم الر
قياس الكاغيد عليه من باب قياس أخرى، فإن بعض الرق من جلد امليتة، ومع ذلـك شـاعت   

لذلك، فألنّّ نسوغ في الكاغيد الذي هو طـاهر باألصـل   / و 13/ الكتابة فيه لتهيئتهم إياهم 
يدلُّ على صحة قياس الكاغيد على الرق بِجامع  ومغسوالً للكافر، أخر أمره أخرى وأولَى ومما

                                                 
 . »أنّ « : + أ )1(
    .»بعضهم « : ع )2(

 . 438/  3املدونة،  )3(
   . »أما على مشهور مذهب مالك فطهارة جلد امليتة بالدباغ : فيستعمل والكاغيد ليس كذلك، قلت«  -: ع )4(
   . »يباع «  -: ر )5(
 .438/  3املدونة،  )6(
 . 199/  3 ن،.م )7(
 . 238/  16ابن رشد، البيان والتحصيل،  )8(
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املناولة وعدم اعتبار كون الرق طعاما، أنَّ طعام املَجوس الذي لَم ينص لنا على إباحة أكلـه إذا  
  .في نصوص أهل املذهب اآلن )2(نرى )1(تحقَّقنا أنه ليس بنجس، فإنا نأكله لطهارته كما

تناب كاغيدهم، وما ثبت في األحاديث وفي السير وفـي كتـب   ومما يدلُّ على عدم اج     
فّار كانوا يكاتبون النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم والصحابة بعده رضي اهللا عنـهم،  الفقهاء، أنَّ الكُ

والتابعني بعدهم إلَى زماننا هذا، ولوال اإلطالة لذكرت من ذلك جملة، وما سمعنا أحدا كـان  
  .أعلم )4(كتابِهم، كما يتوقى تناول النجس، واهللا تعالَى )3(يتوقى تناول

ال يقاس الكاغيد على الطّعام لخروج الطّعام على القياس بالنص على إباحة : ثانيا: وأما قوله    
أكله من غري نظر إلَى نجاسته أو طهارته فليس كذلك، بل إنما يباح لنا أكل طعامهم ما لَم نرى 

م علينا ولو كان من طعام أهل الكتاب، وإن فيهم نحرجاسته فإنَّ أكله يحقَّقنا نا إن تجاسة، وأم
علمنا طهارته جاز أكله ولو كان من طعام املَجوس، وكذلك غري الطّعام أيضا ما علمنا نجاسته 

ا جـاز أكـل   من جميعهم أيضا، فإذ )6(استعملناه )5(اجتنبناه من كل كافر، وما علمنا طهارته
 )7(طعامهم واستعمال ما تناولوه دائر، أنَّ مع عدم تحقُّق نجاسته وجودا وعدما، والدوران دليل

املدار للدائر، فعدم تحقُّق النجاسة هو علَّة جواز أكل طعامهم وهـي موجـودة فَـي     )8(غليظ
ته، نحسب استصحاب جواز أكل طعامهم دائر مع غلبة ظن طهار: كاغيدهم فيستعمل، أو تقول

، وهذه العبـارة أولَـى، ألنَّ األولَـى يمكـن     )9(األصل وجودا وعدما إلَى آخر ما ذكرنا اآلن
أو مضافًا، والدليل على ما قلناه من  )10(اإلعتراض عليها بأنَّ العدم ال يعلَّ به على املختار مطلقًا

                                                 
   . »كما «  -: ع )1(
   . »نرى «  -: ع )2(
   . »تناول «  -: ر )3(
 . »تعالَى « -: أ )4(
  .»جاز اكله « : + أ )5(
  .»استعملناه «  -: أ )6(
 .»دليل «  ::س )7(
   . »غليظ «  -: ع )8(
 .»اآلن «  ::س )9(
    . »كان  «+ : ع )10(
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ما تناولوه كل ذلك من كـالم أهـل    اعتبار غلبة ظن الطّهارة في أكل طعامهم وفي استعمال
  . في تحرير محلِّ اخلالف فَي سؤره وما أدخل يده فيه )1(املذهب منه ما تقدم البن رشد

     2(وادرومنه ما فَي كتاب الذّبائح من الن( صـارى : قال مالكغسل آنية الن أحب إلَي)وإن  )3
إلَـي أن   )4(وأما القدر التي يطبخون فيها فأحبتسألْهم عما قربوا إليك من الطّعام أطيب هو، 

ما لبس : قال محمد. تغسل، وأما اللّنب والزبد فإن كانت ءانيتهم نظيفة فكُل، وإن شكَكْت فَدع
أهل الذّمة من خفّاف وعملوا من القرب فال خري فيه إالَّ من بعد غسله، وما كان جديدا فال بأس 

لكتاب، وال خري فيه من املَجوس، ألنَّ الغالب عليهم أكل امليتة إالَّ ما أيقنت حالله، به من أهل ا
وال بأس بأكل طعام املَجوس : )5(ومن املختصر. وأما غري املَجوس فال بأس به إالَّ ما أيقنت حرامه

حـني  وقد أكل الصحابة رضي اهللا عنهم من طعامهم : )6(هريوقال األب. الذي ليست له ذكاة
  .اهللا بالدهم مما ال ذكاة فيه )7(فتح

     ي كتاب اجلهاد من النا قال سحنون )8(وادروفـى  : أيضي آنية أهل الكتاب حتال يؤكل ف
وال بأس بأكل ما وجد : أكل طعامهم وذبائحهم من غري تحرمي، سحنون: )9(تغسل، وكره مالك

                                                 
 . 34ـ  33/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )1(
 . 272ـ  271/  3ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )2(
  .»النصرانِي «  :س )3(
    . »فأجاب « : ع )4(
، دار 1: مكتب البحوث والدراسات، ط: ، إشرافمختصر خليل، )م 1374/ هـ 776( خليل بن إسحاق املالكي  )5(

 . 366/  3ابن رشد، البيان والتحصيل، . 214/  1995الفكر للطباعة والنشر، بريوت، 
م، وعاش ببغداد، 900/ هـ 287: سنة  التميمي األري، ولد في أبهرأبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد بن صاحل )6(

بِي بكر محمد بن محمد الباغندي وأبو القاسم البغوي ومحمد انتهت إليه الرئاسة بني فقهاء املالكية في عصره، سمع من أ
/ هــ  395: بن خرمي العقيلي وغريهم، وعنه أبو بكر الربقانِي وأمحد بن محمد العتيقي والدارقطنِي وآخرون، توفي سنة

لغرائب احلسان، إمجاع أهل املدينة، شرح املختصر الكبري في الفقه البن عبد احلكم، الفوائد املنتقاة ا: م، من تصانيفه1004
الوافي الصفدي صالح الدين خليل أيبك، : أنظر ترمجته يف. الرد على املزين يف ثالثني مسألة، كتاب فصل املدينة على مكة

عيـاض،  . 31/  2ابن عبد الرب، االستذكار، . 308/  3، 1974م، .، د2: فرانز شتاينر بفسبادن، ط: ، نشربالوفيات
/  3س، .ابن العماد، م. 462/  5اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، . 167/ س .الشريازي، م. 466/  2دارك، ترتيب امل
 . 147/  4س، .ابن تغري بردي، م. 85

 . »ملّكهم « : أ )7(
 .375/  3ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )8(
 . 545ـ  544/  1املدونة،  )9(
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 يؤكل ما وجد بأرض املَجوس من اللُّحوم ويؤكل احلرب من ذبائحهم وخبزهم، وال )1(في بالد
جبنهم مرة وأجازه مرة، وال بأس به عندي، وأجازه بن عمر وعائشـة  : )2(خبزهم، وكره مالك

وقـال بـن   . إن لَم تأكله فاعطـه آكلـه  : )4(، وقالت عائشة رضي اهللا عنها)3(وزيد بن أسلم
 )7(ال يجيز أن يؤكل في بلد )6(وكان بن كنانة. إن لَم يعلم أنَّ املَجوس صنعوه فكله: )5(شهاب

كـره بعـض    )8(ومن كتاب آخـر . املَجوس ما صنعوه من طعام في آنيتهم بِخالف نحو التمر
حو قول بن كنانة، وكان بن س9(ريينأصحاب مالك األشياء املائعة من طعامهم وهذا ن( كْيي ره ف

في قاللٍ أو زقاق كان فيها اخلمر فغِسلت فلم تذهب الرائحة : نفسه اجلُنب الرومي، قال سحنون
: أبو محمد. أما الزقاق فال ينتفع بِها: )10(وفي مختصر بن عبد احلكم قال. فال يضر ولينتفع بِها

ل وأما القالل فيطبخ فيها املاء مرتني وثالثًا، وتغس: يريد زقاق اخلمر التي قد كثر استعمالُها، قال
  .وينتفع بِها، وهذا املعنى في كتاب بن فاتح مستوعب

                                                 
  .»ببلد « : أ )1(
 . 545ـ  544/  1املدونة،  )2(
زيد بن أسلم العدوي العمري املدنِي، روى عن عائشة وأبِي هريرة وجابر بن عبد اهللا وغريهم، وعنه ابنه عبد الـرمحن   )3(

: سيزكني، تاريخ التراث العربِي، مج: أن ترجمته في. م753/ هـ 136: ومالك بن أنس وابن جريح وغريهم، توفي سنة
. 396ـ   395/  3ابن حجر العسـقالنِي، تهـذيب التهـذيب،    . 387/  2البخاري، التاريخ الكبري، . 22/  3، 1

 . 139/  1موسوعة أعالم املغرب، . 124/  1الذهبِي، تذكرة احلفّاظ، 
 . 375/  3ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )4(
 .   ن.ن، ص.م )5(
)6( سنةعثمان بن عيسى بن ك يجلسه بعد وفاته، توفي مة املدنِي، الزم اإلمام مالك وجلس فانم، 813/ هــ  198: ن

 .   146/ س .الشريازي، م. 293ـ  292/  1عياض، ترتيب املدارك، : أنظر ترجمته في. م802/ هـ 186: وقيل سنة
 . »بالد «  :س )7(
 . 375/  3ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )8(
م، تفقَّه بأنس بن مالك وكان كاتبا له، 653/ هـ 33: أبو بكر محمد بن سريين األنصاري البصري، ولد بالبصرة سنة )9(

روى عنه وعن زيد بن ثابت واحلسن بن علي وابن عمر وابن عباس وغريهم، وروى عنه الشعبِي وقتادة ومالك بن دينـار  
سنةوغريهم، ينسب إليه كتاب الر يي. م728/ هـ 110: ؤيا، توفمته فـبالء،   : أنظر ترجر أعـالم الن4الذهبِي، سي  /

اخلطيـب  . 82/  1س، .النووي، م. 88/ س .الشريازي، م. 190/  9ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 606
 . 329/  1املوسوعة الفقهية، . 331/  5البغدادي، تاريخ بغداد، 

 .»قال  « -: أ )10(
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فهذه املسائل كما ترى دالَّة على أنَّ أكل طعامهم ومناولة أمتعتهم دائرة مـع غلبـة ظـن         
الطّهارة، ولو تحقَّقت النجاسة في شيء من ذلك عمل عليها، ولو تحقَّقت الطّهارة فكـذلك،  

لكن الغالب على أهل الكجاسة إالَّ بدليل، وهي اب تالطّهارة إالَّ بدليل، والغالب على املَجوس الن
أيضا مما يصح قياس كاغيدهم على رِقِّهم بِجامع غلبة ظن الطّهارة، بل لو قيل بصـحة قيـاس   
الكاغيد على طعامهم بِما دلَّت عليه هذه النصوص املذهبية، من أنَّ العلَّة في إباحة تناول طعامهم 
وتناول ما تناولوه من غريه، هي غلبة ظن الطّهارة في ذلك لَما أبعد، والذي ضيق علينا مسالك 

التزامنا اإلستدالل بِمقتضى نصوص املذهب املالكي لما فهمته من غرض  )1(النظر في هذه املسألة
األدلّة الشرعية من  السائل في هذه املسألة، ولو أطلق لنا العنان بِحيث يكون استنباط حكمها من

الكتاب والسنة، وعدم التقييد بِمذهبه، لكان في ذلك أكثر بيان وأزيد إيضاحا للحق، لكني كما 
  : قال القائل

ة أرشديد غُزشروإن ت غويت     ة إن غوتيوهل أنا إالَّ من غُز .  
ألصول من السنة كما مر، ولْنشر أيضـا  على أنه لَم يخل استداللنا من اإلشارة إلَى بعض ا     

إلَى بعض ما يمكن أن يراجع من األحاديث في هذه املسألة، فمن ذلك ما فـي   )2(إشارة جملية
يا رسول اهللا إنه يأتينا ناس مـن  « : املوطّأ وغريه من الصحاح من قول الصحابة رضي اهللا عنهم

سموا اهللا أنتم وكلوا : اهللا عليها؟ فقال صلّى اهللا عليه وسلم أهل البادية بلحمان، ال ندري أسموا
فـي   )4(ولَم يكن حولَهم إالَّ أهل األوثان، وما في الصحيحني من حديث عدي بن حاتم. )3(»

. أنا بأرض قوم أهل كتـاب : الصيد، وما في صحيح مسلم من حديث أبِي ثعلبة اخلُشنِي، وقوله
  مر من بيت نصرانية، وفي غري البخاري من جرة نصرانِي، من حديث ع )5(اريوما تقدم في البخ

  
  

                                                 
 . »التزامنا اإلستدالل بِمقتضى نصوص املذهب املالكي لما فهمته من غرض السائل في هذه املسألة «  :س )1(
 .»حملية «  -: س )2(
  . 134/  4القرافي، الذّخرية،  )3(
مشـاهري علمـاء   لبستي، أبِي حاتم ا: هـ أنظر ترجمته66: أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد اهللا الطّائي، توفي سنة )4(

  . 99/  1موسوعة أعالم املغرب، . 75/  1987، مؤسسة الكتب الثّقافية، بريوت، 1: ، طاألمصار وأعالم فقهاء األقطار
   . 52/  1البخاري، صحيح البخاري،  )5(
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كنا نغزوا مع رسول اهللا صلّى « : )2(من حديث جابر )1(وفي كتاب األطعمة من سنن أبِي داوود
  .»اهللا عليه وسلم، فنصيب من آنية املشركني وأسقيتهم ونستمتع بِها، فال يعيب ذلك عليهم 

ال : قـال  )4(وكذا بن العربِي في كتاب العارضة )3(ظاهر هذا وإن لَم تغسل إالَّ أنَّ اخلطّابِيف    
. يحتمل أن يكون قوله صلّى اهللا عليه وسلم في احلديث اآلخر أغسلوها مفسر املُجمـل هـذا  

، )5(لبيـوع وانظر كالم بن العربِي في هذا املَحلَّ في العارضة، وشيئًا من كالمه فيها في كتاب ا
في حديث أبِي ثعلبة، وأَمس من هذا لما نحن فيه كالمه فـي   )6(وانظر أيضا في كتاب اجلهاد

سئلَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمن واجلنب : )8(على حديث سلمان )7(كتاب اللّباس
الل ما أحلّ اهللا في كتابه، احل« : وسلّم/ ظ 13/ واخلبز والفراء، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

ي كتابه، وما سم اهللا فكَواحلرام ما حرعنه فهو عفو  ت«.  
     أن، وقد تكون من صناعة قوم : قلتمع فروة، الثّوب املعروف ألنه من جلود الضالفراء ج

جة ما ليس بِمذكّي، وهذا موجب السؤال قال ال يعرفون الذّكاة، وكذا اجلنب ألنه قد يعقد بأنف
إذا أمر النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم بأمر فال خالف فـي امتثالـه، وإن   : رحمه اهللا )9(بن العربِي

اختلفوا في صفة اإلمتثال، كما ال خالف في اجتناب ما نهى عنه، وإن اختلفـوا فـي صـفة    

                                                 
 . 363/  3س، .أبِي داود، م )1(
بن عمرو بن سواد ) بالراء ( جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام أبو عبد اهللا، وقيل أبو عبد الرمحن، وقيل أبو محمد،  )2(

بن جشم بن اخلزرج األنصاري السلمي املدنِي، ) بالتاء املثناة فوق ( بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد 
عنه سعيد بن املسـيب  م، روى عن أبِي بكر، وعمر وعلي وأبِي عبيدة وغريهم، وروى 607/ قبل اهلجرة  16: ولد سنة

/  1س، .النووي، م: أنظر ترجمته في. م697/ هـ 78: وعمرو بن دينار وأبو سلمة ومحمد الباقر وغريهم، توفي سنة
 .     104/  1موسوعة أعالم املغرب، . 214/  4ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 142

موسـوعة أعـالم   : أنظر ترجمته في. م993/ هـ 388: بو سليمان، توفي سنةأمحد بن محمد بن إبراهيم البستي أ )3(
   .  278/  1املغرب، 

  . 299/  7 ابن العربِي، العارضة، )4(
 .198 / 5 ن،.م )5(
 . 299/  7ن، .م )6(
 . ن.ن، ص.م )7(
 .»سليمان « : س )8(

 .229/  7ابن العربِي، العارضة،  )9(
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أنه مبـاح،  : اإلجتناب، وما سكت عنه فاختلف الناس فيه على أقوال أصولها قوالن، أحدهما
  .وانظر تمام كالمه. أنه محمول على الشبه: الثّانٍي
     قوله صلّى اهللا عليـه  : قلت ي املتشابه، لكنبه جاء اخلالف الذي فل على الشمويعنِي إذا ح

ي اإلباحة، فإن قلتوسلّم فهو عفو يقو : ي هذه املسألة ال يصحم لك من األقيسة فبعض ما تقد
، ألنها رخصـتان، والقيـاس علـى    )1(تبيةك على مسألة السيف واخلاتم الواقعتني في العلقياس

الرخصة ال يصح لخروجها عن سنن القياس، ومن شرط األصل املقيس عليه أالَّ يكون معزوالً به 
ن كان عالما ، وإ)2(عن سنن القياس، هذا إن كان لك أن تقيس، وإالَّ بغري املُجتهد يلزمه التقليد

في األصول، قال غريه وأنت مقلِّـد،   )3(كما قال أبو عمرو بن احلاجب رحمه اهللا في مختصره
  .فكالمك وقياسك مردود عليك ابتداءاً، وقد أشار في السؤال إلَى شيء من هذا

     ى يرد على هذا اإل: قلتي حكم الكاغيد املذكور على القياس حتعتراض، بل لَم أبنِ األمر ف
مانعة خلُـو   )4(بنيت األمر في حكمه حني استدللت باخلُصوص األول من النصوص على قضية

يسلِّمها كل أحد، وهي أنَّ الكاغيد الرومي ال يخلو أمره، إما أن يلحق بِما نسجه الكفار، فيتفق 
، فيختلط فـي نجاسـته، إذ لـيس    أهل املذهب على طهارته، ويلحق بِما لبسوه لمناولتهم إياه

اخلالف فيما لبسوه لذات كونه ثوبا من غري اعتبار اللّبس، وإالَّ لزم أن يختلف أهل املذهب فيما 
نسجوه وهو باطل، وإنما اختلف فيه من حيث كونه ملبوسا، وليست العلَّة املوجبة اإلخـتالف  

وال املناولة والورق متناول فيختلف فيه، ال يقـال   بِما ظهر من داللة املناسبة أو السري والتقسيم
هذا النوع من القياس إنما هـو  : هذا النوع من القياس فقد عدت إلَى ما قررت منه، ألنا نقول

لتمييز ما يدخل تحت كليات نصوصهم من اجلزئيات، كما فعلنا في الطّريقـة األولَـى حـني    
وهذه النصوص الثّانية إنمـا  . في قليل البول: )5(ول ابن القاسماستدللنا بالنصوص العامة، وكق

                                                 
 . 83/  1النوادر والزيادات، انِي، زيد القريو ابن أبِي )1(
هذه املسألة ناظرة فيما يتعلق كاملفتي باحثة عمن يجوز له اإلستفتاء، ومن ال يجوز لـه، فنقـول   « : قال ابن السبكي )2(

دين، فاجلماهري األولَى أن يكون عاميا صرفًا، لَم يحصل شيئًا من العلوم التي يترقّى بِها إلَى منازل املُجته: للمكلف حاالت
على أنه يجوز لَهم االستفتاء، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعا، وال ينفعه ما عنده من علوم ال تؤدي لإلجتهاد، 

 . 287/  3هاج في شرح املنهاج، كي، اإلبابن السب: أنظر. »وإن كانت عدد احلصى 
 . 297/  ابن احلاجب، جامع األمهات )3(
  .»األقضية «  :أ )4(
 .29/  1املدونة،  )5(
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كانت خاصة باعتبار النصوص األولَى فإنها أعم منها، ويطلق اخلاص على ما خرج من شـياع  
. السيف واخلاتم: )2(يدخل تحتها، وأما ما ذكرنا لمسألتي )1(بوجه ما، وإالَّ فهي عامة باعتبار ما

على سبيل القياس عليهما واستخراج حكم الكاغيد منهما، بل على سبيل الشهادة، كمـا   فليس
املذكور على تقـدير تسـليم    )3(اعتربناه الطّريق املرجحة لما اخترناه من القول بطهارة الكاغيد

 كونه من املُختلف فيه، ومثلُ هذا القياس املقصود به اإلستئناس ال إنشـاء احلكـم، سـلَّمنا أنَّ   
أن حكم املسألتني رخصة، وهذا البحث ينبنِي على تحقيق  )4(املقصود به إنشاء احلكم، وال نسلِّم

معنى الرخصة وفيها نزاع كثري سلَّمنا، وال نسلِّم امتناع القياس على الـرخص ألنهـا مسـألة    
  .)5(اختالف، وممن نقل اخلالف فيها احلافظ بن رشد في املقدمات

أنَّ القياس املمتنع على املقلِّد هو : فجوابه. هذا إن كان لك أن تقيس إلَى آخره: )6(قوله وأما     
الذي ينشأ به حكما في واقعة بالقياس على أصل ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، فإنَّ هـذا ال  

ة، أو فـي  يكون إالَّ للمجتهد املُطلق، وأما القياس الذي يستعمل في إخراج جزئية من نص كلي
املُجتهد بعد اطِّالع املُقلِّد على ما أخذ إمامـه فيهـا، أو    )7(إحلاق مسألة بنظريتها مما نص عليه

املستعمل في ترجيح قول من أقوال اإلمام في مسألة بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها، 
اهه من تخريج األقوال في النظائر كما ولَم يختلف قوله فيها بعد اطِّالعه على املدراك، فهذا وأشب

على املُجتهـد املقيـد، أنَّ    )8(يفعله األشياخ، ال يمتنع على املقلِّد، ومن هذه صفته من املقلِّدين
املُجتهد في مذهب إمامه لَم يصل إلَى هذه الدرجة من املقلِّدين، فليس له أن يفتي بِمذهب إمامه 

نازلة، إالَّ أن يقول فيما تحقَّق نقله في واقعة وقعت قـال فيهـا    في واقعة، أو يقضي بقوله في
، فإنه ما )9(اإلمام كذا، ومتى تقع لنا قضية ال نشك أنها مثل التي أفتى فيها اإلمام من كل وجه

                                                 
   . »ما «  -: ع )1(
 . 83/ 1النوادر والزيادات، ابن أبِي زيد القريوانِي،  )2(
 .»الرومي « : + س )3(
   . »نعلم « : ر )4(
 . 23ـ  22/ ابن رشدن، املقدمات املمهدات  )5(
  .229/  7ابن العربِي، العارضة،  )6(
  .»عليها « : س )7(
 .»على املُجتهد املقلِّد، أنَّ اتهد في مذهب إمامه لَم يصل إلَى هذه الدرجة من املقلِّدين « : س، ع )8(
  .»ناحية « : أ )9(
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من قضية عينية إالَّ ويمكن أن يحتف بِها من القرائن واألحوال ما يمكن أن يكون له اعتبار في 
  .وعية احلكممشر
وهل الفضـيلة والتفـاوت   : يات تناوِلُ اجلزئيات، قلتلِّواألمثال ال تخفى والكُ: فإن قلت     

حت الكلِّية،  )1(لماءاألعظم بني العي التفطُّن الندراج اجلزئية تمييز املثل من اخلالف، وفي تإالَّ ف
على هذا بن عبد الس ل كتاب األقضيوقد نصي أوة من شرحه البن احلاجب، وأشار إلَى الم ف
في أول كتابه األحكام وغري واحد، وأيضا فإنَّ إحلـاق املثـل    )2(مثال هذا مما حكاه ابن سهل

من املُجتهد واملقلِّد، وإن اختلـف   بِمثله ال يكون إالَّ بضرب من القياس، فالبد من القياس لكلٍّ
  .مطلبهما به

، وال يدرأ شغبا عظيمـا  )3(في هذا املقام، فإنه من مظان مرتلة اإلقدام وعليك بِهذا التحقيق     
يشوش به اجلهال في هذا الزمان، ويحقرون ما عظَّم اهللا من نور العلم والفهم، ويقولون مـا ال  

ست يكون نصا في عني النازلة ال يقبل من املقلِّد، وما علم املسكني أن كل نازلة تحدثُ اليوم لي
فتواه  )5(النازلة التي فيها أفتى اإلمام قطعا، وإنما البحث هل هي مثلها فتلحق بِها بِمقتضى )4(هي

أم ال؟ وإحلاق املثل باملثل البد فيه من القياس، وتحقيق احلق في هذه املسألة، وتبـين مـا فـي    
غرضـنا، ويسـتدعي تأليفًـا    أخذها على اإلجمال من املفاسد في الدين خارج عن  )6(مقتضى

مستقالً، وما أهم الوضع فيه للحاجة إليه في هذا الزمان، ومن تأمل سير األشياخ في فتاويهم من 
  .متقدمي القرويني واألندلسيني ومتأخريهم، بانَ له صحة ما قلناه، واهللا املوفِّق للصواب بِمنه

  
  
  

                                                 
 . »الفقهاء « : أ )1(
 . »ابن سهل «  -: س )2(
  .»اإلقدام «  -: س )3(
  .»عني « : + أ )4(
 .»بِمقتضى «  -: س )5(
  .»مقتضى «  -: أ )6(
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     1(قد قال بن شاش: فإن قلت( ل كتاب األقضية من اجلواهري أوف)توليةُ املقلِّد : )2 ال تصلح
فـإن  : )4(فيقضي حينئذ بفتوى مقلِّده بنص النازلة، قال: )3(قال القاضي أبو بكر. إالَّ من ضرورة

جيء من هذا كذا فهو متعدفـإن  : )6(، وإليه أشار ابن احلاجب بقوله)5(قاس على قوله، أو قال ي
م داملصري إلَى قول مقلِّدهلَم يوج همي هذا كالقاضي، فإنَّ الفتـوى  . جتهد فمقلِّد فيلْزي فواملفت

  .حكم على ما قال األئمة، فإذاً ال يفتي املقلِّد إالَّ بنص النازلة
     هذا الكالم الذي نقل عن بن شاش عن بن العربِي لَم أره بعد مطالعة عدة من تآليفه، : قلت

  .فه كثرية، وابن شاش رحمه اهللا عدلٌ ثقةٌ عارِفلكن تآلي
مراد القاضي املقلِّد الذي ذكرناه،أخريا أنه لَم يصل إلَى رتبة الذي فوقه، : واجلواب أن نقول     

عياض رحمه اهللا فـي أول  / و 14/ ويدلُّ على هذا التفسري نقل غريه من األئمة، فقال القاضي 
ال ينعقد لغريِ العالم تقدمي مع وجود العالم املستحق، لكن رخص : يهاتكتاب األقضية من التنب

فيمن لَم يبلغ رتبة اإلجتهاد إن عدم من بلغها، ومع كل حال فالبد وأن يكون له علم ونباهـة  
  .وفهم بِما يتوالَّه، وإالَّ لَم يصح له أمر

ال ينبغي أن يولَّى في زماننـا  : حلاجبوأبين من هذا قول ابن عبد السالم في شرحه البن ا     
هذا من املقلِّدين من ليس عنده قدرة على الترجيح بني األقوال، فإنَّ ذلك غري معدوم وإن كـان  
قليالً، وأما رتبة اإلجتهاد في املغرب فمعدومة، وقال قبل هذا ينبغي أن يختار أعلم املقلِّدين ممن 

ح بني أقاويل أهل مذهبه ويعلم منها ما هو أحرى على أصـول  له فقه نفس، وقدرة على الترجي

                                                 
أبو محمّد جالل الدين عبد اهللا بن نجم الدين محمد بن شاش بن نزار بن عشائر بن عبد اهللا بن محمد بـن شـاش    )1(

: اجلذامي السعدي املصري من أهل دمياط، مسع من عبد اهللا بن بري النحوي، وعنه زكي الدين املنـذري، تـوفي سـنة   
اجلواهر الثّمينة في مذهب عالَم املدينة على ترتيـب  : من تصانيفهم، 1219/ هـ 616: م، وقيل سنة613/ هـ 610

. 98/  22الذهبِي سير أعالم النبالء، . 86/ 13ابن كثري، البداية والنهاية، : أنظر ترجمته في. الوجيز، كرامات األولياء
كحالة، . 329/  1الفقهية، املوسوعة . 165/ س .مخلوف، م. 390/  1س، .ابن فرحون، م. 35/  4س، .اليافعي، م

 .  303/  2معجم املؤلِّفني، 
  .42 / 1، س.ابن شاش، م )2(
 .68 / 6، ابن العربِي، العارضة )3(
   . ن.ن، ص.م )4(
 .»فإن لَم يوجد مجتهد فمقلِّد فيلْزمه املصري إلَى قول مقلِّده : وإليه أشار ابن احلاجب بقوله« : س )5(
 . 297/  ع األمهاتابن احلاجب، جام )6(
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لَم يكن بِهذه املرتبة، فيظهر من كالم الشيوخ اختالف بينهم  )1(إمامه مما ليس كذلك، وأما إن
  .هل تجوز توليته

     قلت :ي أعمفة، فإنَّ نظر املفتختار للفتوى من هو بِهذه الصلَى أن يمن نظر  ومن باب األو
من يتميز عن : )2(القاضي، ثُم احلُجة في املسألة ما حرر بن رشد في أجوبته لَما سئل عنها فقال

  .العوام باملَحفوظ، واملفهوم أقسام
     قـز    )3(قلّد مذهب مالك وحفظ أقواله وأقوال أصحابه، ولَم ينفعه سمي معانيهـا وال ميف

ا ال تصح فتواه بِما حفظ من قول إمام أو صاحب، إذ ال علم عنده صحيحها من سقيمها، فهذ
بصحة شيء من ذلك، وال تصح الفتوى بِمجرد التقليد من غري علم، ويصح له إن نزلت به نازلة 
ولَم يجد من يستفتيه أن يعمل فيها بقول مما يحفظه، ويختار قول في املسألة اإلختالفية، ويعلم 

  .لت به نازلة ولَم يجد من يستفتيه غريه بِما حفظ فيها، ويترتَّل ذلك الغري مرتلته هومن نز
     ره: قلتخيختاره، وهذا القسم واهللا  )4(يعنِي يحمله على قول ية، ال أنه يحفظه خاصبِما ي

  .أعلم هو الذي أراد بن العربِي
أقواله وأقوال أصحابه، وتفقَّه في معانيها، وعلم وقسم قلَّد مالك وحفظ : )5(ثُم قال بن رشد     

الصحيح اجلاري على أصوله من السقيم اخلارج عنها، إالَّ أنه لَم يبلغ درجة التحقيق بِمعرفة قياس 
، كمـا  )6(الفروع على األصول، فهذا يفتي بِما علم من قول مالك وأصحابه إن بانت له صحتة

ي خاصة نفسه، وال يفتمالك وأصحابه إذ لَم يبلـغ  يلزمه في باالجتهاد فيما لَم يعلم فيه نص ل
  .ذلك
     ا مـا  : قلتي نظري، وأما ال باخلصوص وال بالعموم، وال يقول فويعنِي بِما لَم يعلم فيه نص

عنه مما يكـون مـن    )7(يدخل تحت عموم لفظ اإلمام، أو يقيسه على قوله في نظري املسؤول

                                                 
وفد نص على هذا ابن عبد السالم في أول كتاب األقضية من شرحه البن احلاجب، وأشار إلَى مثال هذا ممـا  « : ع )1(

 » املرتبة  وأما إن لَم يكن ذه ]سقط بِمقدار ورقة [ حكاه ابن سهل 
 . 1500/  3ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )2(
   . »يتفقه « : ع )3(
 .»يخير « : س )4(
 . 1501/  3ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )5(
 .»صحة « : س )6(
 .»املسول « : س )7(
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يهما واحد، فله أن يفتي بقوله بِهذا االعتبار، ألنه لَم يخرج عن مـذهب إمامـه   مدرك احلكم ف
ويأتي على رسم كذا وعلى قـول  : وهذا في كالمه هو رحمه اهللا موجود، فإنه كثريا ما يقول

  .، وللّخمي رحمه اهللا في هذا اليد الطولَى)1(فالن في كذا وكذا
كالذي قبله، وزاد بِمعرفة قياس الفروع وعلى األصـول العلـم    وقسم: )2(ثُم قال بن رشد     

بأحكام القرآن والسنة، وما اتفق عليه األمة وما اختلفوا فيه، وعنده من العلوم ما يحتاج إليه  في 
  .اإلجتهاد، فهذا هو الذي يفتي باإلجتهاد في األدلَّة الشرعية

     ولسلمسانِي، شـيخ  دنا اإلمام العالَّمة أوحد يريف التد بن أمحد الشحمزمانه أبِي عبد اهللا م
في هذه املسألة وتحقيق رأيت في جلبه طوالً، وكـذا   )3(شيوخنا رحم اهللا جميعهم بِمنه، كالم

  .اإلمام عز الدين بن عبد السالم الشافعي رحمه اهللا
على اختالف أنواعها، وحينئذ تصح الفتـوى،   ملة البد من التفطُّن لمدراك األحكاموباجلُ     

إنما يقيس املُجتهـد ال  : في سؤاله )4(وخرج من هذا الكالم كله جواب قول السائل عن املسألة
املقلِّد؟ وحاصله أنَّ القياس لفظ مشترك بني ما يستخرج به حكم قضية ابتداًءا على ما اقتضـته  

ل قائل وبِهذا هو املثبت للمجتهد املنفي عن املقلِّـد، ولَـم   األدلّة الشرعية من غري نظر، إلَى قو
يستعمله في هذه املسألة، وما يستخرج به مثل احلكم الذي نص عليه إمام في واقعـة السـتواء   
الواقعتني في املدرك، من غري أن يلتفت إلَى ما تقتضيه األدلّة الشرعية من أصل، وهذا ال نسـلِّم  

، بل ال بد له منه، وأكثر فتاوي املقلِّدين بقول من قلَّدوه على هذا النهج، لكن انتفاءه عن املقلِّد
ال ينبغي لَهم القُدوم على مثل هذا إالَّ بعد بذل اجلهد في نص اإلمام في الواقعة، وأما القيـاس  

ريق األول، الكليات، مثل ما سلكنا في الطّ )5(املستعمل في تعيني احلكم للجزئيات الداخلة تحت
فليس من القياس الذي اعتقده السائل في شيء، وإطالق القياس على هذه األقسام، إما باالشتراك 
اللَّفظي أو بالتشكيك الجتماعها في معنى كُلِّي، وتفاوت طبقاتها في معنى ذلك الكُلِّـي، وإذا  

  .إطالق نفي القياس عن املقلِّد )6(عرفت هذا فال يحسن
                                                 

   . »وكذا «  -: ع )1(
 . 1502/  3ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )2(
    . »كالم «  -: ع )3(
    .»املسألة «  - :ر )4(
  .»نصوص « : + أ، ع )5(
  .»يصح « : أ )6(
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     ائل هل تركا قول السة   وأمرنا غري مـرسخ فيه من باب الفقه أو من باب الورع؟ فقد قرالن
وع، إنما هو على الكراهة ال على التحرمي، فّار من هذا النأنَّ منع من الفقهاء مناولة ما تناوله الكُ

لنصرانِي في شيء من صورِه كمـا  ولذا لَم نجد قوالً بإعادة الصالة أبدا في حق املتوضأ بسؤر ا
تقدم، وكذا في الصالة بِما لبسه الكفّار، وإذا كان املنع على الكراهة فإن لَم تنظر إىل ما عارض 
هذا املكروه من الضرورة إلَى ارتكابه، كان تركه بِمقتضى الفقه لتحصيل الثّواب مع القصد إلَى 

رع في الدرجات العالية، وتركه كثري من املباح فضـالً  الترك، وبِمقتضى الورع أحرى لرغبة الو
عن املكروه، وأما إن بنينا على طهارة هذا النوع وعلى القول بكراهته، ونظرنا إلَى ما عارضه من 
الضرورة الداعية إلَى استعماله، وإلَى ما في استعماله من املصالح، فتركه حينئـذ مـن بـاب    

  .لتفت إليهالوسواس الذي يطرح وال ي
الكاغيد املذكور ما سألت عنه فيه قبل السؤال بزمن قريب، بـأن   )1(ونظري هذا السؤال في     

قيل هذا الكاغيد الرومي أنواع في بعض أنواعه صورة صليب، أو صورة غـريه تكـون تلـك    
 أنه يخفي علـى  م مثلها في الورق، إالَّرسيالصورة، فهي الغالب الذي يقاس به مقدار الورق فَ

واستعماله للنسخ فيه ترفيـع لمـا فيـه    : الناظرين، إالَّ من أمعن التأمل فيها فإنها تظهر له، قال
وكيف يكتـب  : كراهة التماثيل، فيما ال يمتهن كاألسرة، قال أيضا: التماثيل، ومذهب مالك

  .إسم اهللا فيما فيه شبه الصنم
      سخ فيه: قلتورة، ألنه إذا كتب فيه لَم تظهر بالكلِّية،  بل النا لتلك الصأولَى، ألنَّ فيه إذهاب

الذي أمر بـه   )2(وإنما تظهر إذا كان أبيض بعد اجلهد بِمقابلة املضيء بالورق ونحو ذلك، وهذا
 الفقهاء، وتمحى الصور بِما ال يمتهن باالستعمال، ويصري ما ال يمتهن كما فعلت عائشة رضي

اسم اهللا فيما فيـه   كيف يكتب: ، وأما قوله)5(نمرقتني )4(الذي جعلت منه )3(اهللا عنها بالدرقود
  فقـذل ننم، فهذا ال بعد فيه، بل هو الذي ينبغي أن يفعل أن يبدل الباطل باحلق ﴿ بشبه الص

                                                 
  .»هذا «  : +أ )1(
   . »هو « + : ع )2(
الدرقة احلجفة وهي ترس من جلود ليس فيه خشب : ضرب من الترسة، الواحدة درقة، تتخذ من اجللود، غريه: الدرق )3(

  . 971/  2س، .ابن منظور، م: أنظر. درق وأدراق ودراق: وال عقب، واجلمع
   .»منه «  - :ر، ع )4(
)5( مرق والنمرِقة النمرقة والن ) وا): بالكسرمما سحل، واجلمع: الوسادة، وقيل وسادة صغرية، وربي فوق الرالطَّنفسة الت :

 .721/  6س، .ابن منظور، م: أنظر. نمارق
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﴾ قاهز وفَإِذَا ه هغدملِ فَيطلَى الْبع ريون كنائس الكُ، ولَم يز)1(بِاحلَقفّار وبيعهم ل املسلمون يص
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مسجده  )2(إذا استفتحوا بالدهم مساجد للصالة وللذكر، وبناء

مـن   )4(أصل هذا، واهللا تعالَى أعلم وهو املسؤول سبحانه وتعالَى )3(املُعظَّم في مقربة املشركني
أن يختم لنا بِما ختم به ألوليائه، وأن يحشرنا في زمرة املتبعني الزيغ والزلل في القول والعمل، و

  .بِمنه وفضله )5(سنة نبينا وسيدنا محمد صلّى اهللا عليه وسلّم، وزمرة أصحابه وأصفيائه
ليل بتقريـر الـد  : ولَما من اهللا سبحانه وتعالَى بِما تيسر من اجلمع في هذه العجالة، سميته     

تعالَى وسائر ما أحاوله من األعمال  )6(الواضح املعلوم على جواز النسخ في كاغيد الروم، جعله
اهللا املشفق من ذنبه الراجي رمحة / ظ 14/ وكتبه عبيد : خالصا لوجهه بِمنه وكَرمه، قال ذلك

أمحد بن محمد بن محمد ربه وعفوه عما اقترفه من سوء كسبِه، محمد بن أمحد بن محمد بن 
أبِي بكر بن مرزوق العجيسي، غفر اهللا له ولطّف به بِمنه، واحلمد هللا، وسالم على عباده الذين 
اصطفى، وكان الفراغ منه في اليوم التاسع من ربيع الثّانِي عام اثني عشر وثَمانمائة، عرفنـا اهللا  

محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليما، وال حـول وال  خريها وكفانا شرها، وصلّى اهللا على سيدنا 
  .قوة إالَّ باهللا العلي العظيم

من صـلّى  : لَما تحدثوا على زوال النجاسة ونقلوا ما في حكمها من الطُّرق، قالوا: مسألة     
هـو فـي   من ألقي عليه مثالً ثوب نجس و: بالنجس عالما متعمدا مختارا أعاد أبدا، وكذلك

الصالة فسقط مكانه، أو دخل الصالة وعليه ثوب نجس ناسيا، ثُم ذكر فيها أن ثوبه نجـس،  
  .ونسبوا هذا احلكم باإلعادة أبدا للمدونة

ومن رأى في صالته دما يسريا في ثوبـه  : )7(أما من صلّى متعمدا مختارا فأخذوه من قولها     
كـثريا قطـع    )8(م يرتعه إن شاء، وإن نزعه فال بأس به، وإن كاندم حيض أو غريه تمادى ولَ

                                                 
   .  18/ األنبياء  )1(
   . »وبنى « : ع )2(
   . »املُشركني «  -: ع )3(
   . »وتعالَى «  -: ع )4(
   . »ملعلوم ا« + : ع )5(
  .»اهللا « : + أ )6(
 .128/  1املدونة،  )7(
 . »كانت «  :س )8(
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في البول وما عطف عليه من النجاسة، ومـن  : ثُم قال. ونزعه وال يبنِي، وابتدأ الفريضة بإقامة
في : )1(وقال. ذكر أنه في ثوبه أو رآه قطع كان وحده أو مأموما ويرتعه ويبتدئ الفريضة بإقامة

فما خرج من هذه من دم أو غريه، فأصاب ثوبه أو جسده غسله، وإن : تسالَ القرحة إن نكأها
  .كان في صالة قطع، وال يبنِي إالَّ في الرعاف

ووجه اإلستدالل من هذه األلفاظ على الوجوب واإلعادة أبدا، مع الذِّكر أنه لَما أمر بقطع      
اإلعادة أبدا دلّ على أنه صلّى بِهـا متعمـدا    الصالة لرؤيتها، والقطع بطالن، والبطالن يستلزم

  .)2(بطُلت صالته، ويعيد أبدا، وهذا القول صريح في التلقني
وفي داللة املدونة على هذا القول عندي نظـر،  : قال شيخنا سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق     

مادى حتى فرغ من صالته، احتمل أن ال الحتمال أن يكون أمره بالقطع ابتداًءا، وإن لَم يفعل وت
يأمره إالَّ باإلعادة في الوقت خاصةً ال أبدا مراعاةً للقول اآلخر، وله غري ما نظري على أنَّ بعضهم 

، وممن )3(قال اختلف الشيوخ في أمره في املدونة بالقطع، هل هو على الوجوب أو اإلستحسان
ي، ويؤيد هذا التأويل الذي حملنا عليه املدونة، قول بن نقل أنَّ ذلك استحسان بن بطّال واللّخم

                                                 
    .126/  1املدونة،  )1(
، دار الفكـر،  التلقني في الفقه املالكي، )م 1030/ هـ 422ت ( القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  )2(

 . 466/  1، 1995بريوت، 
تقدمي قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل، وهو اإلستحسان الذي اشـتهر بـه   : لاإلستحسان عند علماء األصو )3(

استثناء مسألة جزئية من أصل كلِّي أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك، وهو اإلستحسان الذي : أو. احلنفية
، دار الكتاب العربِـي، بـريوت،   رخسيأصول السابن إسحاق أبو علي أمحد بن محمد احلنفي، : أنظر. عرف به املالكية

تقريب الوصول إلَـى  ، )م 1340/ هـ 741ت ( ابن جزي أبو القاسم محمد بن أمحد الغرناطي . 199/  2، 1982
/  1993نقيطي، مكتبة ابن تيميـة، القـاهرة،   محمد املختار بن الشيخ محمد األمني الش: ، دراسة وتحقيقعلم األصول

: ، تحقيـق إحكام الفصول في أحكام األصول، )م 1081/ هـ 474ت ( الوليد سليمان بن خلف الباجي أبو . 399
  . 564/  1989اجلبوري عبد اهللا محمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
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اإلعادة في الوقت مع العمـد  : عنه )2(رقيأنَّ قول أشهب في رواية الب: في أول األجوبة )1(رشد
  .)3(وهو ظاهر ما في املدونة في مسألة املَحاجم. والسهو

: )4(املَحاجم، قال يحي بـن سـعيد   ونصها مالك، ويغسلها املُحتجم موضع: قال شيخنا     
مسحها، فإن مسحها وصلّى أعاد في الوقت بعد أن  ، وال يجزىء)5( وكذلك العرق يقْطَع مالك

يغسلها، قولَها وظاهرها إن ترك الغسل إنما هو مع العمد، ال يقال إنما يعيد هذا في الوقت ألنه 
إنما أمره بالغسل هنا بعد الربد كذا قيل، نعم : ، ألنا نقولغري قادر على الغسل خوف تأذيه باملاء

يقال ال دليل في املسألة، املَحاجم على ما ذكر بن رشد لتفسريها بالسهو، على ما ذكـر بـن   
يونس، أو ألنه دم لَم يتمحض كثرته، ألنَّ مساحته وإن كانت منتشرة، إالَّ أنه في نفسه فـوق  

يكفـي مسـح   : أو مراعاة لمن يقول. يعيد في الوقت: فلَّما أشكل أمره قال، )6(اليسري املغتفر
أو غـري هـذا مـن    . يكفي في إزالة النجاسة إذهاب العني: أو لمن يقول. املَحاجم عن غسلها

  .)7(مع أنّ أصله إعادة العامد أشد. ال يعيد: االحتماالت، ولذا قال بن حبيب
ومن ألقي عليـه ثـوب   : )8(وط النجاسة على املصلِّي فقال الباجيوأما بطالن الصالة بسق     

وهذا مبنِي على رواية . أرى أن يبتدئ صالته: نجس في صالة فسقط عنه مكانه، قال سحنون

                                                 
 . 142ـ  140/  1ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )1(
ربقي، روى عن أشهب وأصبغ وغريهما، وعنه أبـو داود  أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد احلليم بن أبِي زرعة ال )2(

إختصار مختصر ابن احلكم، : م، من تصانيفه863/ هـ 249: والنسائي وأبو حاتم الرازي واخلشنِي ومطرف، توفي سنة
الـذهبِي،  . 83/  2عياض، ترتيب املـدارك،  : أنظر ترجمته في. كتاب التاريخ، كتاب الطّبقات، كتاب في رجال املوطّأ

  . 263/  9ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 569/  2تذكرة احلفّاظ، 
  . 126/  1املدونة، : أنظر. »، أنه يعيد ما دام في الوقت م يغسلوإن مسح موضع املَحاجم، ثُم صلّى ولَ« : مالكقال  )3(
)4( ان األموي، ولد حوالحي بن سعيد بن أبد بن 732/ هـ 114: ي سنةأبو أيوب يحمم، روى عن هشام بن عروة وم

/  6س، .ابن سـعد، م : أنظر ترجمته في. كتاب املغازي: م، من تصانيفه809/ هـ 194: إسحاق وغريهما، توفي سنة
ـ   213/  11ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 134ـ   132/  13اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، . 398
  .   97/  2سيزكني، تاريخ التراث العربِي، . 214

 .126/  1املدونة،  )5(
  .»ودون الكثري املعترب « +  :س )6(
 .»أبدا « : + س )7(
 .  42/  1الباجي، املنتقى،  )8(
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فإنه يتمادى على صالته، ونقل هذا الفرع أيضـا عـن    )1(فأما على رواية بن الفرج. بن القاسم
ي النبن مرزوق ولعـلَّ قـول سـحنون أرى علـى سـبيل       )3(يخنا، قال ش)2(وادرسحنون ف

اإلستحسان، كما تأول بعضهم على املدونة بل هذه املسألة أخف، وأما بطالنها بذكر النجاسة 
ومن رأى في صالته دما يسـريا إلَـى   : )4(فيها فقد تقدم في نص املدونة في ذلك، وذلك قوله

أن يتيقَّن تذكُّرها فيها بطل، ولو نسي بعد الذِّكر : )7(خليل )6(صروظاهرها وظاهر مخت. )5(آخره
ولقائل أن يقول ظاهر املدونة إنما يدلُّ على قطع الصالة لـذكر  : قال شيخنا املذكور. وتمادى

النجاسة فيها خاصة، وال يدلُّ على البطالن، كما ذكر خليل في مختصره من قوله، وسـقوطها  
كذكرها فيه، ألنا إن بنينا على أن أمره بالقطع على سبيل اإلستحسان كما ذكر  في صالة مبطل

اللّخمي، فواضح عدم داللته على البطالن، وإن كان على الوجوب كما رأوا غريه، وقد يظهـر  
ذلك من فَهِم الباجي، فقد قدمنا ما في ذلك من احتمال أنه قد يرى ذلك ابتداًءا، فإن لَم يفعل 

مـا ذكـره خليـل فـي      )8(بطُل، ال سيما إن كان يرى أنَّ زوالَها واجب غري شرط، نعملَم ت
وإذا أبصر النجاسة في : وقال بن حبيب: مختصره، إنما هو منقول عن بن حبيب، قال اللّخمي

باالنصراف نِسي ا همالة، فإنه يعيد وإن ذهب الوقت، ألنه حني أبصـره  )9(ثوبه فلمالص ما فأت
                                                 

البخاري أبو عبد اهللا أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع املصري، روى عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب، وروى عنه  )1(
كتاب األصول، تفسري حديث املوطّأ، كتاب سماع ابن : م، من تصانيفه936/ هـ 225: وأبو حاتم الرازي، توفي سنة

/  1عياض، ترتيب املدارك، . 36/  2البخاري، التاريخ الكبري، : أنظر ترجمته في. القاسم، كتاب املزارعة، كتاب القضاء
 .   361/  1ذيب التهذيب، ابن حجر العسقالنِي، ته. 561

 .  87/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادت،  )2(
  .»اإلمام « : + أ )3(
 .128/  1املدونة،  )4(
 .»آخرها « : س )5(
 ( ... )ابتدأ الفريضة بإقامة، وقال في القرحة إن نكأها سالت فما خرج من هذه من دم أو غريه فأصاب ثوبه «  -: ع )6(

   . سقط مبقدار نصف ورقة» وظاهرها وظاهر  مختصر 
أبو املودة ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب املالكي الكردي اجلندي، أخذ عن ابن احلـاج صـاحب    )7(

م، مـن  1374/ هـ 776: املدخل واملنوفي وغريهما، وعنه بهرام والبساطي وشمس الدين الغماري وغريهم، توفي سنة
ابن حجر : أنظر ترجمته في. التوضيح شرح جامع األمهات البن احلاجب، املختصر الفقهي املشهور، شرح املدونة: تصانيفه

 .    397/  1السيوطي، حسن املُحاضرة، . 312/  1س، .ابن فرحون، م. 86/  2العسقالنِي، الدرر الكامنة، 
   . »نعم «  -: ع )8(
 . »فنسي «  :س )9(
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انتفضت صالته، وكذلك إذا ذكرها بعد الفراغ وقبل خروج الوقت ثُم نسي اإلعادة حتى خرج 
الوقت أنه يعيد، وكال القولني يعيد ألنَّ القطع إذا ذكر وهو فيها وهو قادر على طرح الثّـوب  
 استحسان، وقد قال مالك بِخلعه ويمضي، وكذلك اإلعادة في الوقت إذا ذكرها بعد الفـراغ 

ي النياه عـن  : عن بن حبيب أنه قال )1(وادراستحسان، وزاد فون وروف وابن املَاجِشطَروقاله م
، إالَّ ما كان في وقته، و قاله سـحنون وابـن   )2(هال يعيد في ذلك كلِّ: مالك، وقال بن القاسم

مادى نسيان، إنما هـو  فبأنَّ ما ذكره خليل في مختصره من بطالنِها، أن ذكر فيها ثُم ت. املواز
على قول بن حبيب، وما حكى عن مطَرف وابن املَاجِشون، ال على قول بن القاسم، وكـذلك  
البطالن إن صلّى بِها متعمدا ليس بصريح من قول بن القاسم، ال في املدونة وال في غريها، وإنما 

ي النا، : ومن الواضحة قال )3(وادرهو البن حبيب، قال فا أعاد أبدجس عامدومن صلّى بثوب ن
وأيضا إذا بطلت يتمادى به ناسيا بعد ذكر ما فيها، بأخرى أن تبطل بتعمده ذلك أبدا ودوامـا،  

خالفة املدوي م4(نة، هو على بن بشري وابن شـاش وهذا اإلعتراض الذي أشرنا إليه على خليل ف( 
خليالً لَم ينسب البطالن وال اإلعادة أبدا للمدونـة،  أشد، ألنَّ  )6(، وابن عرفة)5(وابن احلاجب

الفتيا بِمذهب بن حبيب، وإن كان بعيـد، وأمـا    )7(وإنما حكى هذا القول خاصة فلعلّه قصد
هؤالء املذكورون فكل منهم نقل عن اللّخمي أنه نسب للمدونة وجوب اإلعـادة علـى غـري    

واللّخمي لَم ينسب ذلك للمدونة، وإنما نسبه إلَـى  املعذور وإن خرج الوقت، وسلَّموا له ذلك 
إلَى أنه فرض مع الذِّكر ساقط مع النسـيان،   )8(مالك ونصه، واختلف في زوالها، فذهب مالك

ومتعمد الصالة به يعيد أبدا، والناسي في الوقت، فاألمر في حقِّه أخف، ولعلَّه أراد ما ذكره بن 
  .وادراملَاجِشون روياه عن مالك كما ذكرنا اآلن من نقل النحبيب أن مطَرف وبن 

                                                 
 . 87/  1النوادر والزيادت،ابن أبِي زيد القريوانِي،  )1(
    .»كلِّه «  - :ر )2(
 .87/  1النوادر والزيادت،ابن أبِي زيد القريوانِي،  )3(
   . 111/  1، س.ابن شاش، م )4(
 . 36/ س .ابن احلاجب، م )5(
 . 204/ س .ابن عرفة، م )6(
   . »اقتصر « : ع )7(
 .128/  1املدونة،  )8(
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والعجب من غفلة هؤالء األشياخ عن هذا املعنى، وغفلة من بعدهم عن التشبيه في ذلـك       
نسبة ذلك إلَى املدونة ألنهم نقلو نسبته إليها ولَم : عليهم، واالعتراض عليهم من وجهني، األول

نسبتهم إلَى اللّخمي أنه نسب إليها، وليس ذلك في كالمه كمـا رأيـت،   : لثّانِييعترضوا، وا
وكيف يصح أن يفهم من كالم اللّخمي أنه يعتقد أنَّ مذهب املدونة أعاد املتعمد املُختار أبـدا،  

لقطع من قطع من رأى نجاسة في الصالة أن أمره با/ و 15/ وهو يقول فيما نسبه للمدونة نصًا 
استحسان على أصله وهو مناسب لإلعادة في الوقت كما ترى كالمه اآلن، والقطع على أصله 

إذا لَم يعلم حتى فرغ من صالته يعيد ما دام في الوقت، وهذا استحسان، : استحسان، ألنه يقول
  .وإذا كان املاضي ذلك من صالته جازيا فإعادته استحسان

فـي   )1(مام العالّمة سيدي أبو عبد اهللا املقّري عن قول بن احلاجبوسئلَ اإل ]:مسألة [      
على القول اآلخر، ولو غسل بذلك  )2(أو يعيد على القول بتطهريه فإنه يقتضي: آخر باب الغسل

املاء الذي في فيه ما بيده من النجاسة حتى ذهبت عينها وأدخل يده في ذلك املاء القليل، أو املاء 
ع أنَّ النجاسة ذهبت عينها من اليد، ولَم يبقى إالَّ حكمها فكيف يقال أنَّ املاء تنجس يتنجس م

  .النجاسة )3(بِمالقاة اليد التي أزِيلت نجاستها؟ وليس ثَم شيء يتخيل أنه حلّ في املاء من أجزاء
املاء : )5(ن محمد العمرانِيعبد اهللا ب )4(احلمد هللا، قال صاحبنا أبو محمد: فأجاب بِما نصه     

املُضاف، إن قلنا أنه يرفع حكم النجاسة فال إشكال، وإالّ فال يفسد هذا املاء بإدخال هذه اليـد  
  .فيه، ألنَّ املاء إنما يفسد بِحلول عني النجاسة فيه، أما احلكم فعرض ال ينتقل

  
  
  
  

                                                 
 . 24ـ  23/  ابن احلاجب، جامع األمهات )1(
 .»أنه « : + س )2(
  .»أنواع « : أ )3(
   .»محمد «  - :ر )4(
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد النور التونسي، الفقيه النوازلي، أخذ عن القاضي ابن زيتون وابن برطلة، كان حياً  )5(

أنظر ترجمته . اختصار تفسري الرازي، تقييد كبري في سفرين، احلاوي في الفتاوي: انيفهم، من تص1228/ هـ 726: سنة
  . 241/  2س، .وادي، مالد. 609/  2لقط الفرائد، . 231/  2س، .ابن فرحون، م: في



346 
 

تـؤثِّر   )1(السطِّي بأن قال عن عبـد احلـق  وأجابه صاحبنا أبو عبد اهللا محمد بن سليمان      
  .املاء )2(النجاسة احلكمية في

     دة عن األعيان، : قلتها مشهور، واملذهب أنَّ املاء يتأثَّر باألحكام املُجري انتقالواخلالف ف
فإنَّ املاء املستعمل عند مالك غري طهور على تأويل أكثر الشيوخ، وذلك إن لَم يخص صـورة  

طالق فهو يعمها، وليس فيها إالّ احلكم املَحض، وقد أوجب عنده سلب الطّهورية، وعند بن اإل
النجاسة احلكمية، وعليه يزيد في  )3(القاسم الكراهة إلَى غري ذلك، وقد اختلف املالكية في تغير

بآنية أو بِخرقة على  يحتال يعنِي )5(، وبيده النجاسة )4(قول بن احلاجب، وفيها في بئر قليلة املاء
  .القول بتطهريه فيقول وإالَّ فقوالن

ولو زال : )6(وقال اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق على قول خليل في مختصره     
إذا أزيلت عني النجاسة بغـري املـاء   : يعنِي. عني النجاسة بغري املُطلق لَم يتنجس مالقي محلِّها

ذلك املُزيل مضافًا، أو غري املاء من املائعات، كماء الورد واخلـلّ، أو مـن   املُطلق، سواء كان 
كالتراب واحلجر، فإن محلَّ النجاسة املُزال عينها بِما ذكر إذا القى ثوبا أو غريه بأن  )7(اجلمادات

هبـت منـه،   يماسه، فإنَّ ذلك الثّوب املالقي ال يتنجس بذلك املَحلّ، إذ النجاسة املعينة قـد ذ 
واحلكمية قاصرة على محلِّها، وال فرق في عدم تنجيس املالقي بني كون محلِّ النجاسة جافًا أو 
مبلوالً، أما اجلاف فليس مقصودا، ألنه ال يطلق منه شيء، وإنما املقصود إذا كان مبلوالً، أمـا  

كالم بن العربِي يدلُّ على خالفه، املُالقي فلم أقف عليه منصوصا للمتقدمني، بل  )8(عدم تنجيس
إذا أزال عني النجاسة من املَحلِّ بغري املاء فال يطهر املَحلّ، بل يبقى حكمه بعد ذلك، : )9(ونصه

                                                 
وابن برجان، وكتب عبد احلق بن عبد الرمحان بن عبد اهللا اإلشبيلي، املعروف بابن اخلراط، أخذ عن أبو احلسن شريح  )1(

األحكام الكربى، األحكـام الصـغرى، اجلمـع بـني     : م، من تصانيفه1185/ هـ 581: إليه ابن عساكر، توفي سنة
  .     55/  2س، .ابن فرحون، م. 73/ س .الغربينِي، م. 1350/  4الذهبِي، تذكرة احلفّاظ، : أنظر ترجمته في. الصحيحني

 .»في «  -: ع )2(
 .»تعري « : ع )3(
 .»ونحوها « : + س )4(
 .»نجاسة «  :س )5(
 .  12 /س .خليل، م )6(
 . »اجلامدات « : أ )7(
 . »نجاسة «  :س ر، )8(
  .290/  1، العارضة، ابن العربِي )9(
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جاسة ليست بعني كحس، ألنَّ النا تنجا نديبه موضع ي ماء يسري أو مسف هسلَه، فلو غَمكمه قَب
كم باق، فيجب أن يجري عليه وجوهه بعد ذلك كمـا كانـت   شاهد، وإنما هي حكم، واحل

  . تجري قبل، وهذا بين لكل جاهل ال يخفى إالَّ على متجاهل
في تنجيس املالقي قوالن للشيوخ، واألكثرون على عدم التنجـيس،  : وقال بن عبد السالم     

 )1(هذا اخلالف اختلف القابسي ونحو هذا لخليل في شرحه، وزاد إذ األعراض ال تتنقل، وعلى
ال يجري ويغسـل مـا   : وابن أبِي زيد في دلو جديد دهن بزيت واستنجِي منه، فقال القابسي

وعبارته تقتضـي عـدم   . يعيد االستنجاء وال يغسل ثيابه: وقال بن أبِي زيد. أصابه من الثِّياب
قصد اإلطالق، ويدلُّ عليه تعليلـه عـدم   تخصيص املَحلّ باملبلول كعبارته في املختصر، ولعلَّه 

بالعدم  )2(التنجيس بعدم انتقال اإلعراض، ألنَّ هذا التعليل بعد تسليم صحة تعليل احلكم العرفي
ال ينهض إالَّ في مالقاة اجلافّني، وأما مع بلل املَحلِّ فاملُنتقلُ جواهر املانع املتـنجس بِمخالطـة   

لى القول بنجاسة املاء القليل والطَّعام الكثري املائع بقليل النجاسة، ومن هنا ، ال سيما ع)3(النجاسة
فـال   )4(يتقوى قول القابسي، وقد ظهر لك أنه خالف في مسألة خاصة، أعنِي خالف الشيخني

ينبغي لمن لَم يقف إالَّ عليه أن يطلق اخلالف، أو يحكم بأحد القولني في جميع ما أزيلت بـه  
هذه املسألة علـى   )5(نجاسة من غري املاء وهذا ال يخفى على املتأمل، وخليل اعتمد في حكمال

قول بن أبِي زيد، مع احتمال تخريج كالم الشيخ على غري ما فهم، وعلى ما قال هو وابن عبد 
  .السالم أنه مذهب األكثر وهذه دعوى

                                                 
وانِي املالكي، أخذ ابن القابسي القري) نسبة إلَى قرية املعافرين قرى قابس (  أبو احلسن علي بن محمد بن خلف املعافري  )1(

عن أبِي الفتح بن يدهن وأبِي العباس األبيانِي وأبِي احلسن بن مسرور ودراس بن إمساعيل الفاسي وغريهم، وعنه تفقه أبـو  
أحكام : م، من تصانيفه1012/ هـ 403: عمران الفاسي وأبو بكر بن عبد الرمحن وعتيق السوسي وغريهم، توفي سنة

عيـاض، ترتيـب   . 161/ س .الشريازي، م: انظر ترجمته في. مني، أحكام الديانة، كتاب أمحية احلصوناملتعلِّمني واملعلِّ
 . 49ـ  45/  4س، .محمد حمفوظ، م. 1079/  3االذّهبِي، تذكرة احلفّاظ، . 616م  2املدارك، 

 . »العدمي « : ع )2(
 . »عام الكثري املائع بقليل النجاسة ال سيما على القول بنجاسة املاء القليل والطَّ«  -: س )3(
   .»الشخصني «  :ر )4(
  .»حكم «  -: أ )5(
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ما صبِغ من الثِّياب بالدم، فكانت حمرته منه، سئلَ سيدي عمران املشذّالي ع ]:مسألة [      
املاء فهو طـاهر، ألنَّ  غسل، فإن لَم يخرج شيء من ذلك ي: )1(هل يكفي غسله أم ال؟، فأجاب

املتعلِّق به على هذا التقدير ليس إالَّ لون النجاسة، وإذا عسر قلعه باملاء فهو عفو، وإالَّ وجب عليه 
  .خرج منه شيء، واهللا أعلمي )2(غسله إلَى أن ال

ومنه البـس  : وقع لنا في مجلس درس شيخنا وسيدنا أبِي الفضل العقبانِي لَما قرأ القارئ     
ويعنِـي أنَّ قومـا   : قال بن عبد السالم: أحد اخلفَّني قبل غسل اآلخر، وعند قوم قال رحمه اهللا

إلجراء فيه بين، وأنَّ قوما يخالفونهم في ذلك، يجرونه على اخلالف في األصل املذكور، ووجه ا
األول قبل غسـل   )4(للخف )3(ولكنهم يجرونه على اخلالف، هل الدوام كاإلنشاء ألنَّ الالَّبس

الرجل األخرى مستدمي اللّبس متواليه بعد غسل الرجل الثّانية، ولبس خفِّها، فإن عدت إستدامته 
كان كما لو ابتدأ اللّبس اآلن، وإن لَم تعد اإلستدامة كإنشاء، كان البسا للخف  اآلن كإنشاء،

  . جواز املَسح )5(قبل كمال الطّهارة، فقد شرطَ
أنَّ اخلـالف  : في كالم بن عبد السالم نظران، أحدهما: وبعد تقريره قال شيخنا رحمه اهللا     

يجرونه، حيث يصح أن يطلق على املستدمي اسم فاعل من  املذكور في الدوام هو كاإلنشاء إنما
ال ركبت دآبة فالن وهو على ظهرها، فنقول هـل اسـتدامته   : الفعل املُستدام، وهذا كاحلالف

الركوب كتجديد ركوب آخر فيحنث أم ال؟، والذي على ظهر الدآبة يطلق عليه راكب الذي 
: ، ويدلُّك على هذا املعنى الذي ذكرناه قولُهم في احلالفهو اسم فاعل من الفعل املَحلوف عليه

ال دخلت الدار وهو في حجرتها، أو بيت من بيوتها، ال حنثَ عليه كاستمراره في الدار، ولكن 
لو خرج ثُم دخل حنث، راعوا في هذا املعنى ما ذكرته لك، إذ ال يطلق على الذي في جـوف  

ألتنا إذا نظرت إىل ما أناط به الشارع إباحة املسح فيها، وجدته من معنـى  الدار أنه داخل، ومس
مسألة الدار ألنَّ الذي أنيط به املسح هو إدخال اخلف في الرجل، لقوله صلّى اهللا عليه وسـلّم  

بس أناط ، وليس باللّ)6(»تني ما طاهرهي أدخلتدعهما فإن« : خفَّيه من قدميه للّذي أهوى ليرتع
                                                 

 . و6ورقة / س .عمران بن موسى املشذّالي، م )1(
      .»ه غسله إلَى أن ال على هذا التقدير ليس إالَّ لون النجاسة، وإذا عسر قلعه باملاء فهو عفو، وإالَّ وجب علي«  :ر )2(
 .  »اللَّبس «  :س )3(
  .  »للخف «  -: ر )4(
   .  »شرط «   -: ر )5(
  .230/  1صحيح مسلم،  )6(
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احلكم، وال شك أنَّ من على رجله اخلف ال يقال فيه مدخل خف، فليست املسألة من القاعـدة  
املذكورة، وبعد تبيني هذا الضعف، نعلم أنه ال ينبغي أن يحمل على القوم اآلخرين مراعاة هذه 

  .القاعدة
ى ما ذكر، ال يلزم الحتمـال أن  كون الشارح عين للقوم اآلخرين اإلجراء عل: النظر الثّانِي     

تني ما طاهرهأدخلت« : يكون املراعي عندهم هو اخلالف الذي بني القوم يف فهم قوله عليه السالم
وهو أقرب ممـا   )2(، هل أراد طهارة احلدث أو طهارة اخلبث؟ قد ذكر هذا الوجه بن لبابة)1(»

ن من ضعف ما ذكر أو هبا تبيارح، لَمن، فاحلملذكره الشلَم يتبي 3(ه(  ن، واهللاعليه ال يتعـي)4( 
  .أعلم
/ ظ 15/ وسألت شيخنا سيدي أمحد بن زاغ عن استشكال أورده بعـض   ]:مسألة [      

من أيقـن بالوضـوء   : املتأخرين، وزعم أنه لَم يجد عنه جوابا، وذلك أنه قال في صحة قولهم
ن أنَّ الشك في أحد املتقابلني يوجِب الشك في اآلخر كمـا  وشك في احلدث نظر، لَما تقرر م

أنَّ الشك في أحد النقيضني يوجِب الشـك  : ، قال صاحب األنوار)6(وغريه )5(قرره بن احلاجب
وجود الطّهارة على هذه القاعـدة، وتقابـل    )8(فمن شك في. )7(في النقيض اآلخر بالضرورة

ابلُ أمر مع مساوٍ لنقيضه، ألنَّ نقيض الطّهارة ال طهارة، وهو مساوٍ للحدث، الطّهارة واحلدث تق
وال تجد جوابا حقيقيا عن هذا اإلشكال أبدا، وقد طال بحثي فيه مع الفُضالء مـن املَشـارقة   

  .وغريهم، فصوبوه وعجزوا عن اجلواب

                                                 
 . 230/  1صحيح مسلم،  )1(
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن لبابة القرطبِي، أخذ عن ابن مزين وأبان بن عيسى و العتبِي وغريهم، وعنه اللُّؤلؤي وابن  )2(

 يما، توفي. م926/ هـ 314: سنةذكوان وغريهمته فخلوف، م: أنظر ترج173/  2س، .ابن فرحون، م. 86/ س .م 
 .       459س، .احلجوي، م. 175ـ 

 .»من ضعف ما ذكر أو هبه مل يتبين، فاحلمل «  -: ع )3(
  .  »تعالَى « : + ر )4(
 . 17/  جامع األمهات ابن احلاجب، )5(
 . 104/ س .ابن عرفة، م )6(
  .  »فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك يف عدمه « : + ر، ع )7(
 .»وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه فيها، فمن شك في وجود احلدث فقد شك في « : + س )8(
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 عن السؤال أنَّ شرط التناقض مفقود احلمد هللا، اجلواب احلقيقي إنشاء اهللا: فأجابنِي بِما نصه     
مان بوقت تيقُّن الطّهارة سابق، ووقت الشكحاد الزـي احلـدث    )1(من هذه القضية، وهو اتف

الحق، واملعنى من تيقَّن أنه حصل الطّهارة أوالً، ثُم طرأ عليه بعد ذلك شك في حدوث احلدث 
ثان أو ال، كمن تيقَّن أنه تطهّر لصالة الصبح مثالً ولَم الذي ينقُضها، هل وقع ذلك منه في زمان 

أو ال، فوقت التيقُّن غـري   )2(يشك في ذلك ثُم حدث له شك، هل ورد على طهارته ما ينقضه
احلدث وعند طريانه، ومتعلِّق اليقني إجيـاد   )3(وقت الشك، وأيضا فمتعلق الشك إنما هو طَريانُ

فما هو متيقِّن ال شك في حصوله في الوجود، وما هو مشكوك في حصـوله ال  الطّهارة أوالً، 
  .أعلم )4(يقني فيه، واهللا

احلمد هللا، جوابه أنَّ معنـى  : وأجاب عنه الفقيه سيدي محمد بن بلقاسم املشذّالي بِما نصه     
عا، ثُم شك بعد ذلك قوله أيقن بالطّهارة، أي علم أنه أوقعها كاملة على وجه يرفع احلدث شر

في احلدث ال يرفع اإليقان السابق، وهذا املعنى ال ينافي القاعدة العقلية التي أشار إليها، لكـن  
شكّه في احلدث يوجِب الشك في بقاء ارتفاع احلدث عنه بالطّهارة التي تيقَّن صدورها منـه،  

 ي ال يصحقتضى القاعدة العقلية الترع بتغليب جانب الطّهـارة  وهذا هو ما بِحكم الشهخرامان
اعتبار االستصحاب أثرا لمبدأ املتيقِّن وقوعه، وهذا اإلعتبار ال يرفع معقول القاعدة املُشار إليها، 

  .التوفيق )5(ففرض املسألة صحيح ال نظر فيه وال إشكال، وباهللا
: )6(د اهللا املقَّري عن قول بـن احلاجـب  وسئلَ اإلمام العالّمة سيدي أبو عب ]:مسألة [      

املوجِب سـابق، والنـاقض   : قال بعضهم. موجبات الوضوء: )7(وفي اجلواهر. نواقض الوضوء
  ما قبله موجِـبال ناقض، وما بعده ناقض ل ل موجِبابق على الوضوء األوالحق، فاحلدث الس

مكره أتفَذ ،أعم ما بعده، فاملوجِبل.  

                                                 
  .»الشرط « : ع )1(
 . »يناقضها « : أ )2(
   .  »ان ريطَ« : ر )3(
 . »تعالَى « + : ع )4(
 . »تعالَى « : + س )5(
 .21/  ابن احلاجب، جامع األمهات )6(
    .42 / 1 ،س.ابن شاش، م )7(
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، واختص ما بني الوضـوء  )1(يقال له املوجِب هو القيام إلَى الصالة لآلية: فأجاب بأن قال     
واحلدث باحلديث، وبقي ما سوى ذلك على مقتضاها، حتى أنا لو قدرنا انخراق العادة بوجود 

ر يكـون  شخص لَم يحدث إلَى أن أراد الصالة، فأنا توجب عليه الوضوء، وعلى هذا التقـدي 
إذا : وقال غريه. يعنِي من النوم: احلدث ناقضا ال موجِبا، ال يقال اآلية متأولة، قال زيد بن أسلم

ألنا نقول لَم يتعذَّر الظّاهر فيتكلف التأويل، على أنَّ املوجب على التقـديرين  . )2(قمتم محدثني
  .القيام املقيد ال احلدث املقيد هو به، واهللا أعلم

سئل اإلمام سيدي أبو القاسم البرزلي عن طهارة اخلُبث شـرطٌ فـي مـس     ]:مسألة [      
املُصحف املكَّرم، وإن كان أطباق الشيوخ على السكوت عن ذلك بِما دلّ على انتفاء الشـرطية  

ي إنكـاره،  وبالغ ف )4(رحمه اهللا عن بعض الشافعية اإلشتراط وزيفه )3(طاهرا، وقد نقل النووي
  لَها طهارة احلدث، فتجِـب جِبللقراءة فيقال عبادة ت ملهي ذلك إشكال، فإنه إذا فرض حوف
طهارة اخلُبث أصله الصالة والطَّواف، ويقوى اإلشكال على الشافعية لـذهاب إمـامهم إلَـى    

  .)6(»ال يمس القرآنَ إالَّ طاهر « : املُشترك، وفي احلديث )5(تعميم
احلمد هللا، أما كون طهارة اخلُبث ليست بشرط في مس املصحف، فلو دعى فيـه  : فأجاب     

، أال تراهم كيف نبهوا على تعليق التمائم على البهائم واحليض، وعلى )7(مدع اإلمجاع لَما أبعد
 )8(عدم معاملة قراءة القرآن في الطرق، وفي األماكن النجسة، وعلى ذكر اهللا في اخلالء، وعلى

   م فيه ذكـر اهللا، ومـسي فيها اسم اهللا، وعلى اإلستنجاء بِخاتراهم التنانري والداملشركني بالد
املصحف من أهم ما يذكر، لو كانت طهارة اخلُبث شرط فيه لَم يهملوها، وليس مس املصحف 

                                                 
 ]. 6/ املائدة [ ﴿ إِذَا قُمتم إِلَى الصلوة فَاغِْسلُواْ ﴾  )1(
  .  »محدثني «  -: ر )2(
موسوعة أعالم : ظر ترجمته فيأن. م1276/ هـ 675: محي الدين يحي بن شرف النووي، شيخ الشافعية، توفي سنة )3(

 . 427/  1املغرب، 
  .»وزيفه «  -: ع )4(
 . »تفهم « : ع )5(
/  4. 88/  1السنن الكـربى،  . 121/  2سنن الدارمي، . 285/  2. 121/  1الدراقطنِي، . 468: املوطّأ، ح )6(

89 .   
  .»أبعد «  -: ع )7(
 . »معاملة «  -: ر )8(
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لعبادة في بعض األحيان، فال تلحق بذاته عبادة حتى يتقرر فيه القياس املذكور، وإنما هو سبب ل
، ولَم تجب طهارة اخلبث في الطّواف، وال في غريه لمجرد كونه عبادة، )1(بِما هو عبادة بذاته

  .بل لخصوص كونه صالة
سألت عن رجل إن توضأ لَم تسلَم له صالة : وسئل أيضا عن قول اللّخمي ]:مسألة [      

فرأيـت أنَّ صـالته   . صالته )2(ن تيمم ال يحدث له شيء حتى تنتقضحتى تنتقل طهارته، وإ
بالتيمم أولَى، فأشكل ذلك على السائل، لسبب أنَّ خروج احلدث عند املالقاة للمـاء وعـدم   
خروجه مع ترك املالقاة، دليل على أنه خارج على غري الصحة واالعتياد، وكلَّما كـان هكـذا   

املذهب، نعم جوابه يجري على قول بن عبد احلكم فـي الـذي ال    ينقض على أصل )3(فكيف
  .منه إن صلّى قائما يصلِّي جالسا؟ )4(يملك خروج الريح

احلمد هللا، الذي ثبت كونه من السلَس غري ناقض، هو السلَس الذي ال انفكـاك  : فأجاب     
  .ه، وال طهارة تسلَّم معهللمكلَّف عنه على الوجوه التي ذكروها، وال حيلة في رفع

وأما مسألة اللّخمي، فليس الكائن فيها بِهذه احليثية، ألنَّ املكلَّف إن لَم يتسبب فيه لَم يقع،      
فيمكن له ثبوت الطّهارة الترابية مع سالمته منه، والسلَس الذي ذكروه ال يمكن ذلك فيـه، وال  

ما لحمكن قياس مسألته على املسألة أقلّ منه أن يكون هذا مرجا، وال يا ذكروه إن لَم يكن تام
  .أعلم )5(املشهورة لقيام الفارق الذي ذكرناه، واهللا

وسئلَ اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق عن سؤال اللّخمي املذكور  ]:مسألة [      
وال : ل األول بعد ختمه، وهو قول السائلأعاله بنص السؤال حرفًا فحرفًا، وفيه زيادة عن السؤا

، وفَّينا قولـه فـي هـذه    )6(تكاد ترى واحدا من األشياخ من لدن تلميذه املازري إلَى هلم جرا
النازلة، وفيه ما رأيت، وقد اتفق لخليل شارح ابن احلاجب وهم فاحش في نقل جواب اللّخمي، 

  .)7(فانظره فإنه نقل نقيض جوابه
                                                 

    .  »ى يتقرر فيه القياس املذكور، وإنما هو سبب للعبادة في بعض األحيان، فال تلحق بِما هو عبادة بذاته حت«  -: ر )1(
 . »تنقضي «  :س )2(
 .»فكيف «  -: ر )3(
 .»الريح «  -: ع )4(
 .»تعالَى «  : +س، عأ، ر،  )5(
 . »د اتفق لخليل شارح ابن احلاجب وفَّينا قوله في هذه النازلة، وفيه ما رأيت، وق«  -: س )6(
 .»جوابه «  -: ع )7(
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أن يتعقَّب كما درج عليه األشـياخ،   )1(احلمد هللا، جواب الشيخ صحيح ال ينبغي: فأجاب     
ووجه ما رأى رحمه اهللا أنَّ هذا املصلِّي لَم تمكِّنه الطّهارة املائية مع وجود املاء، وأمكنته الترابية 

، أو املريض الـذي ال  فتتعني في حقِّه، أصله الذي يعلم عادة أنه يحصل له مرض عند مس املاء
يقدر على مس املاء، أو غريهما ممن يتيمم مع وجود املاء لحصول حالة له، ترتِل وجود املـاء  

حقِّه مرتلة عدمه، كاحلاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على املشهور وغريه، وإن كان  )2(في
 ل أنسب بِجامع أنَّ هذا ضرر ينشأ عن مسل ضرر بدنِي، وهذا قياسه على األواملاء، إالَّ أنَّ األو

دينِي إن لَم يكن دينيا وبدنيا معا، وعلى كلِّ تقدير فهو من قياس آخر، ألنه إن كان محصـالً  
للضررين فواضح، وإن لَم يكن فيه إالَّ الدين، فدفع ضرره مقدم على البدن، لَما علم من ترتيب 

الضرر الدينِي صالته بغري طهارة مع إمكان تحصـيلها بـالتراب،    الضروريات اخلمس، ومعنى
وتحقيقُه أنَّ ما يحصل للمتوضأ في هذه املسألة إنما هو مرض، ألنَّ تلك احلالة ليسـت حالـة   

ألنهما من الضـررين اللّـذين ال   / و 16/ اإلصحاء قطعا، وإذا انتفت الصحة فليس إالَّ املرض 
في البحث الرابع من الفصل اخلامس في الوحـدة   )3(نهما على ما أشار إليه البيضاويواسطة بي

به في البحث اخلامس من أبحاث الكيفيات النفسـانية،   )4(والكثرة من كتاب الطّوالع، وخرج
والناقمون هم : ونص عليه غريه أيضا، وهو الصحيح من فهم كالم بن سينا في الرجز حيث قال

وأيضا فإنَّ هذه احلالة دليل على استحكام شدة . صحاح ضعفت جسومهم مثل رسوم قد عفت
املاسكة من ريح أو بول أو غـريه،   )5(الربد بِهذا السائل، بِحيث إذا أحس بالبارد استطلقت قوته

بِمس املـاء،  كبعض األمراض احلادثة عن الربد القدمي، فإذا تبين أنَّ هذا السائل يحصل له املرض 
فأي حكم يكون في حقِّه غري التيمم، ال يقال هذا املنحى من النظر الطبي، والفقيه ال يراعي مثله 

: في أسئلته )6(في الفتيا، ألنه إنما تكلَّم على ما تقتضيه القواعد الفقهية ال غري، كجواب بن رشد
ما تقتضـيه  : مشكالً، ألنا نقول )7(ن كالمهوإن كا. فيمن تعتريه نزلة إن غسل رأسه في اجلنابة

                                                 
  .»يلغي «  :س )1(
 .»أو غريهما ممن يتيمم مع وجود املاء لحصول حالة له ترتل وجود املاء في «  -: ع )2(
)3( يين عبد اهللا بن عمر البيضاوي، توف434/  1املغرب، موسوعة أعالم : أنظر ترمجته. م1286/ هـ 685: ناصر الد   .  
  .»صرح « : ر، ع )4(
  .»قواه « : أ )5(
 .  902ـ  901/  1ابن رشد، فتاوى ابن رشد،  )6(
  .»جوابه « : أ، ع )7(
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ومن : في قوله )1(القواعد الفقهية هذا املعنى، أال ترى كيف أحال هذا املعنى على علَّته في املدونة
ال بردة أو علمت املسألة فعمم في العلَّـة وخصـص، إالَّ أنَّ   . اعتراه مذي أو بول املرة بعد املرة

في مثل هذا على ما يقوله أهل املعرفة بالطِّب، ومن هذا املعنى الذي  )3(األحكام )2(الفقيه يحيل
ذكر السائل ما ذكره غري واحد، منهم شيخنا بن عرفة رحمه اهللا في آخر مسألة مـن كتـاب   

إلَى القاضـي بـن    )4(في املرأة التي ادعت احلمل، وبعثها القاضي بن السليم: املُختصر الفقهي
إنهـا  : هي العلَّة التي يسميها األطباء الرحا، فقالت لـه  )6(لعلّ ما في بطنك: فقال لَها )5(زرب

وفي آخر األمر ردها إلَى أهـل  . بعثها إليك بن السليم على أنك فقيه ال طبيب إلَى آخر احلكاية
ا يحدث له من املـرض،  املعرفة، هذا إن كان اللّخمي سلك هذا املسلك من أنه أمره بالتيمم لم

ولعلَّ تيممه وتركه الوضوء مما يكون مسببا في برده وهذا هو اعتبار الضر البدنِي، وإن بنينـا  
على ما رأيتم من أنّ مثل هذا من األسالس فال يؤثِّر في نقض الطّهارة، فطهارته ثابتة، فال معنى 

للخمي أن يقول ذلك إنما هو في حق من يالزمه لألمر بالتيمم كغريه من أصحاب األسالس، ف
ال تحصل له طهارة ال باملاء وال بالتيمم، ألنه مع املالزمة ال فائـدة   )7(احلدث، أو يكون أكثريًا

بأمره بأحد الطَّهارتني، ومع األكثرية يشق عليه األمر فهما على نظر في تركه للتيمم، إذ ال كبري 
ـا   مشقَّة فيه، أمجوز العدول عنـها، وأيضى يحصيل أحد الطّهارتني، فأنا إذا كان يتمكَّن من ت

: هو لرفـع احلـدث ألنَّ معنـاه    )9(، إنما)8(﴿ إِذَا قُمتم ﴾: األمر باستعمال املاء في قوله تعالَى

                                                 
  .120/  1املدونة،  )1(
  .»يحمل « : أ )2(
 . »الكالم « : أ )3(
: أنظر ترجمته في. 977/ هـ 367: الَقي، توفي سنةأبو بكر بن محمّد بن إسحاق بن منذر بن السليم األندلسي املَ )4(

    .264/  1موسوعة أعالم املغرب، 

م، أخذ عن القاسم بن أصبغ ومحمد 931/ هـ 319: أبو بكر محمد بن يبقَى بن محمد بن زرب القرطبِي، ولد سنة )5(
يي : م، من تصانيفه991/ هـ 381: سنة بن دليم واللُّؤلؤي وغريهم، وعنه ابن مغيث وابن احلذاء، توفكتاب اخلصال ف

/  2عياض، ترتيب املدارك، : أنظر ترجمته في). عارض به كتاب اخلصال البن كابس احلنفي ( الفقه على مذهب مالك 
    .      360/  7س، .الزركلي، م. 10/ س .مخلوف، م. 411/  16الذهبِي، سير أعالم النبالء، . 630

    .»ظنك «  :ع )6(

  .»بِحيث «  : +س )7(
 .  6/ املائدة  )8(
 .»إنما «  -: س  )9(
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ؤمر به، ويكون حينئذل للحدث فال يحصحدثني، واستعماله هنا على ضد ذلك، ألنه مبِمرتلة  م
للمعنى املقصود من استعماله لرفع احلدث بل هو هو، فيدخل  )1(من ال يقدر على استعمال املاء

أنَّ من ال يقدر على استعمال املـاء  : ، ألنَّ الفقه)2(﴿ فَلَم تجِدواْ مآًء فَتيممواْ ﴾: في قوله تعالَى
ى املقصود من استعماله مرتل مرتلة عادمه، وأيضي يسقط بِها الوضوء هي للمعنا فإنَّ األسالس الت

لصاحبها تسبب في إخراجها، وأما إن تسبب صاحب السلَس في خروج احلدث  )3(التي يكون
اختيارا منه، فإنَّ وضوءه ينتقض قوالً واحدا، كان الذي تسبب فيه جنس ما هو سلَس أو مـن  

 لَسي إخـراج  غريه، كما لو أحدث بغري ما هو سب في هذه املسألة متسببه، وهذا املُحدث ف
احلدث، فال يعفى عن حدثه، وأيضا يصري احلدث لهذه احلالة كاملُعتاد في وقت معلوم، فهـذه  

  .احلالة من أوقاته
     فإن قلت : إلَى استعمال املاء لتكليفه بذلك فال اختيار، قلـت مـا كُلِّـف   : هو مضطَّرإن

ملاء لرفع احلدث كما ذكرنا، فإن كان استعماله يوجب نقض املقصود من اسـتعماله  باستعمال ا
في القياس حني تكلَّم على حصول املقصـود مـن    )4(سقط تكليفه الستعماله، قال بن احلاجب

أما لو كان فائتا قطعا كلحوق نسب املشرقي يتزوج مغربية، وكاسترباء جاريـة  : شرع األحكام
ا في املَجلس، فال يعترب خالفًا للحنفية، واألمر هنا كذلك لو كلِّف بالوضوء واحلالة يشتريها بائعه

هذه لَما حصل املقصود من شرعه، سواء قلنا أنه متعبد به محضا أو له معنى معقول، فإنَّ احلدث 
ن لَم يفَارِق فـال  أما إ: )5(ينافيه على كل حال، وإلَى هذا أشار بن احلاجب في الفروع في قوله

إن : وكل ما كان هكذا فكيف ينقض الوضوء على أصل املذهب، قد يقال: وقولكم. فَائدةَ فيه
سلَّم أنَّ هذا مما ذكرتم أنه أصل مختلف فيه، ألنهم اختلفوا فيما يخرج من صاحب السلَسِ من 

نه اغتفر لهذه الصالة بغري طهارة لما األحداث، هل له حكم احلدث كما في حق الصحيح، إالَّ أ
يلحقه من مشقَّة تكرارها إن الزمه ذلك أكثر األوقات، ولعدم فائدته إن لَم يفارقه، وهذا القول 
هو الذي يظهر من كالم اللّخمي في أول الفصل الذي ذكره في هذه املسألة حني ذكر أقسـام  

                                                 
 .»للمعنى املقصود من استعماله «  -: س )1(
 .6/ املائدة  )2(
 . »ال يمكن « : ر )3(
 .1162/  2ابن احلاجب، منتهى السؤل،  )4(
 . 21/  ابن احلاجب، جامع األمهات )5(
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الطّهارة في جميع هذه الوجوه، وهو ملغى ال غريه  هذا هو الصواب ألنه منتقض: السلَس، وقال
: )2(عند قول بن احلاجب )1(وأشار بن عبد السالم إلَى هذا الفرق. به، وصاحبه في حكم الطّاهر

وال يمسح على لُبسٍ بِتيممٍ في آخر املسألة، وعلى هذا املنهج اختلف يف طهارة ما يخرج منه أو 
ليه، وكذلك ما يخرج من الفرج املالزمة ونحو هذا، وربما انبنى علـى هـذا   نجاسته بالنسبة إ

فـي  : )4(للصحيح، وكما قالوا )3(اخلالف في تعدي حكمه إلَى غريه، أو قصوره عليه كإمامته
اخلالف في  )5(غسل طني املطر الذي يصيب الثّوب بعد جفاف الطّني ونحو ذلك، وباجلملة هو

حقيق معنخصة، وعلى ما اختار بن احلاجبتها من أنه املشروع لعذر مع قيـام   )6(ى الري حدف
وغريه ممن ينتمي للتحقيق، فينبغي أن يكون صاحب  )7(املُحرم لوال العذر، وهو اختيار القرافي

مسألة اللّخمي مـن   السلَسِ محدثًا إالَّ أنه اغتفر له الصالة باحلدث، فليس سلَّمنا أنَّ السائل في
أصحاب السلَس، فلعلَّ اللّخمي يراه محدثًا، وال طريق له إلَى حتصيل الطّهارة املائية، وله طريق 
إلَى الترابية، فتعين أمره بِها لتحصل له الصالة بطهارة متيقِّنة، أو يقال أنه وإن كان من أصحاب 

لريتفع ذلك املرض عنه، وذلك بترك املاء فلم يره / ظ 16/ ي السلَس إالَّ أنَّ له طريقًا إلَى التداوِ
 ن، ويكون مرراب فتعياللّخمي لذلك معذورا فلم يبح له ترك التطهري، وال طريق لتطهريه إالَّ بالت

                                                 
 .»القول «  :س ر، )1(
 . 28/  ابن احلاجب، جامع األمهات )2(
 . »كإمامته «  -: ع )3(
وقد تأول بعض األشياخ املتأخرين أنّ النجاسة إذا كانت تخفى عينها، وال يقطع بعلوقها « : قال القاضي عبد الوهاب )4(

ه يرى أنّ الشك مع الضرورة غـري  لَم يعف عنها، وكأن: فإنه يعفى عنها في مثل هذا، فإذا تحقَّق علوقها: باجلسم والثّوب
  .   457/  2املازري، شرح التلقني، : أنظر. »معترب 
أن يتساوى اإلحتماالن في وجودها وعدمها، فهذا يصلّي به : أحدهما: وهذه املسألة على أربعة أوجه: وقال ابن رشد     

: ا يصلّي به على ما في املدونة، ترجيحا لألصل، والثّالثأن يترجح احتمال وجودها، فهذ: على ما قاله في املدونة، والثّانِي
أن تكون لَها عني قائمـة،  : أن يتحقَّق وجودها، ولكن ال تظهر باختالطها بالطّني، ويصلّي بِها على ما في املدونة، والرابع

  . 149/  1املدونة، . 138ـ  137/ س .اجلندي، م: أنظر. فهنا يجب عليه غسلها
ابن أبِي زيد القريوانِـي، الرسـالة   : أنظر. »ما لَم تكن غالبة، أو تكن لَها عني قائمة « : ل ابن أبِي زيد القريوانِيوقا     

  .   39/ الفقهية 
 .»على « : + س )5(
اجـب،  أنظر ابن احل. »وعن طني املطر ونحوه كاملاء املستنقع في الطُّرق، وإن كان فيها العذرة « : قال ابن احلاجب  )6(

 .14/  جامع األمهات
  .22/ القواعد  القرافي، )7(
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، وفي قائل التداوِي قوالن على مـا  )1(على أحد القولني، في قابل التداوِي كما قال بن احلاجب
عبد السالم هذا اللّفظ، وهما منصوصان في ذي السـلَس، وعلـى مـا نـص بـن      شرح بن 
وكذا غريه، وقد يشبه البحث في هـذه  . )3(في سلَسِ املذي إن أمكنه رفعه ال يعذر: )2(احلاجب

املسألة بالبحث في مسألة املاسح على خفِّه إن تعلَّقت به نجاسة وال ماء، فإنه يخلعـه وإن أدى  
ى إبطال وضوئه، ويصلِّي بالتيمم ألنهم إذا أبطلوا الوضوء اكتفاًءا بالتيمم لتحصـيل اجتنـاب   إلَ

بالتيمم الجتناب  )4(مانعية النجاسة، مع اإلختالف في شرطية تجنبها في الصالة، فلم ال يكتفون
ا، وهذا أيضا علـى أنَّ مـا   مانعية احلدث املُتفق على طلب اجتنابه، وشرطية التلبس بضده فيه

يخرج على وجه السلَسِ حدث، وقد يقال أنَّ الشبه بني املسألتني أخص من هذا، لكن إن كان 
احلدث الذي سأل عنه السائل حدث البول ونحوه، ألنه حينئذ يكون استعمال املاء سـببا فـي   

من ذلك، وهذا املسلك كان يسـلكه  حصول النجاسة في مسألة اخلف، فليقدم ها هنا للسالمة 
رحمه اهللا ورضي عنـه،   )5(شيخنا العالّمة املُحقِّق ولي اهللا تعالَى، أبو إسحاق إبراهيم املصمودي

وقد فرض فرضا يرى أنَّ استعمال املاء معه يؤدي إلَى انتشار النجاسة عن محلِّها املغتفرة هي فيه 
ء محتجا بِمسألة اخلف، وكان بعض أصحابه ينازعـه فـي   إلَى غريه، فكان يتيمم ويترك الوضو

ذلك فلَّما طال تنازعهما بعث إلَي وفاوضنِي في املسألة، فحصل اإلتفاق على الوضوء والـذي  
اختاره في مسألة اللّخمي اجلمع بني الوضوء والتيمم، ألنَّ حالة السائل املذكور وإن كان الراجح 

إالَّ أنَّ ما ذكرتموه فيها من البحث وشبهه يوجب شكاً هل هو مـن   )6(قدمنامعها التيمم كما 
يسقط في حقِّهم الوضوء أم ال؟ فعلى تقدير سقوطه ال يحتاج إلَى بدله  )7(أصحاب السلَسِ الذي

وهو التيمم، وعلى تقدير عدمه يحتاج، وأيضا هل يصدق عليه أنه متيمم مع وجود املاء إن قلنا 

                                                 
 .21/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )1(
 . »ابن اجلالّب «  :س، ع ر، )2(
 .21/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )3(
  .»يكلِّفون « : أ )4(
العبدووسي ومحمد اآلبلي وأبِي  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى املصمودي الصنهاجي، ولد بِمكناسة، وأخذ عن موسى )5(

/ التنبكتي، النيل . 65/ س .ابن مريم، م: أنظر ترجمته في. م1403/ هـ 805: عبد اهللا الشريف التلمسانِي، توفي سنة
   .      134/ وفيات الونشريسي . 249/ س .مخلوف، م. 100ـ  99/  1التنبكتي، كفاية احملتاج، . 34

 .»منا قال «  :س )6(
 .»الذين « : س )7(
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بعدم سقوط الوضوء؟ أو ال يقال ذلك لعدم قدرته على استعماله فهذا شك آخر؟ فحاصل أمـر  
ا شكْكَهذا أني مثله على خالف اجلمـع  نم واملعهود فن يؤمن بالوضوء أو التيمما فيه هل هو م

وك فـي طهارتـه،   بني املاء والتيمم، كواجد ماء قليل حلَّته نجاسة لَم تغيره، وواجد املاء املشك
وكأخذ األقوال فيما إذا كان يتضرر بِمس اجلبرية إذا مسح عليها وهي في غري أعضاء التـيمم،  

  .فهذا السائل لو أمر باجلمع بني الطّهارتني الستقام أمره على كل تقدير، واهللا أعلم
ع املـذكور، فقـوة   نعم يجري في جوابه على قول بن عبد احلكم في الفـر : وأما قولكم     

كالمكم تعطي أنَّ فرع بن عبد احلكم هو األصل وفرع اللّخمي هو فرعه، واحلكم فيها تـرك  
فرض إلَى ما هو بدل منه، والعلَّة اجلامعة خشية خروج احلدث لتضمنه املُحافظة على اشـتمال  

ال بأس به، إالَّ أنَّ فيه  الصالة على الطّهارة من احلدث الالّئقة بِمناجاة حضرة القدس، وهو حسن
أبحاثًا يطول تتبعها من جهة تصحيح القياس والتنظري، وما يرد عليه من اإلعتراضـات، وممـا   

 )1(ال ببعد أن يكون بن عبد احلكم يرى أنَّ تلك احلالة مرض يوجِبـه القيـام  : يمكن أن يقال
دله كما قيل في جـواب اللّخمـي،   فصاحبها عاجز عنه لخوف حدث تلك العلَّة، فينتقل إلَى ب

سواء ألنَّ العجز املُوجب ترك القيام إلَى بدله يكون بِمشقَّة أو خوف علَّة كما ذكر بن احلاجب، 
  .وال أنَّ في مجرد املشقَّة نظرا مشهورا

م لَم سئل اللّخمي عن رجل إن توضأ انتقض وضوءه، وإن تيم: )2(وأما كالم خليل فهو قوله     
بأنه قادر على استعمال املاء، فهو مخاطب باستعماله وما يرد عليه يمنع كونه : ينتقض، فأجاب

هكذا رأيته في نسخة، وظاهره كما ذكرتم نقيض ما قال اللّخمي، وأقرب مما يتكلَّف . ناقصا
املَحفوظ باسـتعمال  له في اإلعتذار، أن يكون سقط للناسخ غري قبل قوله قادر، ويكون الضمري 

  .عائد على التيمم
قصد به اإلعتراض على اللّخمي كما هو رأيكـم  . )3(وما يرد إلَى آخره من كالمه: وقوله     

فتأملوه، وهو وإن كان متكلِّفًا، إالَّ أنه يكاد أن يكون متعينا، ألنَّ نص اللّخمي في جوابه صريح 
لى ناظر، نعم من مسائل خليل اإلختصار، فربما أوقعه في بعض في أنه أفتاه بالتيمم، ال يشتبه ع

املواضع في اإلختصار املُخلِّ، ال أن تكون النسخة التي نقل منها محرفة، وهذا بعيـد لشـهرة   
                                                 

 .»قياس «  :س )1(
 .  16/ س .خليل، م )2(
 .»وما يرد إلَى آخره من كالمه ( ... ) في مسألة اخلف، فليقدم ها هنا للسالمة من ذلك، وهذا املسلك « : ع )3(
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اللّخمي في هذا املوضع، وإن كان يعتري نسخه اإلختالف في كثري مـن املواضـع،    )1(كتاب
الفتيا بِما فيه، وبلغنِي عن بعض شيوخنا الفاسيني حفظهـم اهللا، أنَّ   ولذلك تجِدنِي أتوقَّف عن

خليل نقل مـن   )2(كتاب اللّخمي لَم يقرأ عليه فكان الشيوخ يحتمون الفتيا منه لذلك، ويكون
هـذا   )3(حفظه وقد بعد عهده بكالمه، وهذا أيضا بعيد، فإنَّ منا اشتهر من ديانته وتحريه بِمنع

  .الاإلحتم
وأما ادعاء التصحيف في كالم خليل فيعيد، واهللا أعلم، ويمكن أن يتناول بتأويل آخر، وهو      

وإن كان غَاية في التحقيق، إالَّ أنه غاية في التكلُّف، فلذلك تركناه، وبعد أن كتب هذا رأيـت  
بأنه قادر على استعمال : بن بشري )4(ورده. يتيمم: فأجاب: في نسخة أخرى من خليل بعد قوله

  .وال إشكال بعد هذا. املاء فهو مخاطب باستعماله، وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا
وال ترابا، فأحرم بالصالة فخرج منه ريـح،   )5(وسئلَ أيضا عمن لَم يجد ماء ]:مسألة [      

« : موم قوله صلّى اهللا عليه وسلمفهل يجب عليه القطع؟ ألنه وجد منه ما ينافي الصالة فتبطل لع
: وخرج أبو داود من حديث طَلْق بن علي قال. )6(»فالَ ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد رحيا 

إذا فَسا أحدكم في الصالة فلينصرِف ولْيتوضأ ولْيعيـد  « : قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم
ال يقطعها، وقولكم وجد منه ما ينافي الصـالة إن  يتمادى على صالته و: أو يقال. )7(»الصالة 

أردتم صالة واجد أحد الطّهورين فمسلَّم، وإن أردتم حتى صالة فاقدهما فممنوع، ألنَّ ذلك لَم 
يمنعه من ابتدائها فال يمنعه من دوامها، ومحمل احلديثني على القادر على مـا يتطهـر بـه إذا    

﴿ والَ : ولذلك صرح به حديث طَلْق بن علي، وقد قال تعـالَى  من صالته،/ و 17/ انصرف 
، خرج منه صورة من أحدث في الصالة وهو قادر على أحد الطّهـورين،  )8(تبطلُوا أَعمالَكُم ﴾

                                                 
 .»كتب «  :س. »كالم « : أ )1(
 .»فيكون «  :س )2(
 .»يمنع «  :س )3(
 .»ورد «  :س )4(
 .»ماء «  - :س )5(
  . 338ـ  320ـ  249/  1البيهقي،  )6(
 . 362/  2ن، .م )7(
 . 33/ محمد  )8(
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حتت عموم النهي عن إبطال العمل، وألنَّ  )1(وليست صورة فاقدهما في معناها، فتبقى ممزوجة
إذا قطع أمكنه حتصيل مصلحة التطهري، والعاجز ال يمكنه تحصيلها فال يلزم القادر على التطهري 

من إبطال العمل لتحصيل مصلحة إبطاله ال لتحصيل مصلحة، ومهما وقع التردد في قطع الصالة 
إذا خرج ذلك منه غلبة، فال ينبغي أن يتردد في وجوب قطع من أحدث اختيارا، لكونه مـثال  

الفرع لَم أره إالَّ للشريف الفاضل التلمسانِي في جزء له لطيف في أصول الفقـه،   عابثًا، وهذا
  .ولعلَّه نقله من كتب الشافعية أو احلنفية، والذي حكى هو فساد الصالة، فانظروا ذلك

قطع الصالة كما حكاه سيدنا وشيخ شيوخنا برد اهللا ضرحيه وأسكنه من أعلـى  : فأجاب     
إذا أمرتكُم بأمرٍ فأتوا « : ن، هو الصحيح لما ذكرتم من األدلَّة، ولقوله صلّى اهللا عليه وسلماجلنا

ومما أمر املصلِّي به تجنب احلدث حال ابتداء الصالة، وحال التلبس بِها . )2(»منه ما استطعتم 
طبا بِما هو مقدور له، وذلـك  حسا وحكما، تعذَّر عليه تجنبه حكما لفقد الطّهورين بقي مخا

في تكليفه بتجنبه فيها حسا كتكليفه بترك األكل واحلديث فيها وغري  )3(تجنبه حسا، وال تراعي
ذلك، وعلى هذا التقدير كل محدث في الصالة حدثًا معتاد يجب عليه قطع الصـالة لوجـود   

قولكم إن أردتم صالة فاقدهما فممنـوع،  منافيها، كان دخوله في الصالة بطهارة أو غريها، و
ألنّ ذلك لَم يمنعه من ابتدائها، فال يمنعه من دوامها جوابه، أما ما منعتموه ذكرنا دليله بِما ثبت 

. ألنَّ ذلك إلَـى آخـره  : من األمر بتجنب احلدث حساً، وما ذكرتموه سندا للمنع في قولكم
: للّفظ، فإنَّ احلدث يطلق ويراد به احلسي، واإلشارة في قولكممغالطة أو غلطًا نشأ من اشتراك ا

تعود على احلكمي، وفاعل األول يمنع ضمريه، وفاعل يمنع الثّانِي ضمري احلسي وهما . ألنَّ ذلك
مختلفان، وإنما اشتركا في مطلق اإلسم فال يلزم من احلكم على أحدهما شيء، احلكم علـى  

، وأنتم مطالَبون به بِما أسندتم املنع إليه هو في مقام املنع إليه، وقد بينا )4(الَّ بدليلاآلخر بِمثله إ
: أحدهما لتعدد تحصيله بقي اآلخر مطلوبا، وإنما قلنا )5(أنَّ كالَّ منهما مطلوب التجنب سقوط

كمي فيهما، لكـان خـالف   أنكم أردتم باألول احلكمي، وبالثّانِي احلسي ألنكم لو أردتم احل

                                                 
 . »مندرجة « : ع )1(
 .957/  1337: صحيح مسلم، ح. 7288: البخاري، صحيح البخاري، ح )2(
    .»نزاع « : أ، ع )3(
 .»بدلني «  :س )4(
 .»سقط «  :س )5(
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الفرض بالنسبة إلَى الثّانِي، ألنَّ الصالح فيما وجد منه حسا في الصالة، ولكان التقسـيم إلَـى   
امللزوم والالَّزم ال فائدة له، ألنه شيء واحد، وإن كان املُراد احلسي فيهما، أو في األول، حتـى  

لَم يمنعه ابتداًءا ممنوع وهو طاهر، ومع منع  إن إحرامه بالصالة يكون مقارنا للحدث، فقولكم
حكم األصل ال يصح القياس، فتبين أنَّ محلّ احلدثني على كل مصلٍٍّ، وأما قوله صلّى اهللا عليـه  

فلَئن سلَّمنا أنه يدلُّ بِمنطوقه على أنَّ اإلنصراف، إنما يكون للوضـوء،  . )1(»فليتوضأ « : وسلّم
ن لَم يكن وضوء، لَم ينصرف فنقول أنه ال عمل على املفهوم هنا، ألنه خـرج  وبِمفهومه على إ

مخرج الغالب، وإالَّ فنحن من وراء املنع في الداللتني، ألنا لو وقفنا مع ظاهر ما ادعيتموه مـن  
فـي   هذه الداللة، لكان يلزم أنه إذا لَم يكن ماء، وإنما يصلِّي بالتيمم أن ال ينصرف إن فَسـا 

الصالة وهو باطل، فإذا أثبت أنه ينصرف إلَى التيمم كما ينصرف للوضوء، تبين أنَّ ذكر الوضوء 
خصى احلدث )2(لَم يكن يى الوضوء، فمعني معنم فوليتوضـأ  : اإلنصراف ألجله، ال يقال التيم

: على التيمم، ألنا نقولإن أمكنه أو يفعل ما يقوم له مقام الوضوء، ال سيما وقد يطلق الوضوء 
وفي معنى الوضوء أيضا استباحة الصالة بغري الطّهورين لفقدهما عند من يرى ذلـك، فمعنـى   

إن وجد املاء أو تيمم إن لَم يجده، ووجد ما يتيمم به، أو يسـتأنف  . )3(»فليتوضأ « : احلديث
ورين، وإنالطّه ي إن فَقَدالة بال حدث حسـاس،  الصما ذكر الوضوء ألنه األغلب من أحوال الن

وإذا تقرر أنَّ املصلِّي مطلوب بتجنب احلدث في الصالة حسا مع القُدرة عليه، لَم يكن فرق في 
﴿ : قطع الصالة بذلك احلدث بني واجد الطّهور وغريه، فيخرج اجلميع من مقتضى قوله تعـالَى 

، على أنَّ ما قررتم على أنَّ في اإلستدالل بِهذه اآلية في هذا املقام نظرا )4(والَ تبطلُوا أَعمالَكُم ﴾
  .فتأملوه
ليست صورة صالة فاقدهما في معنى صورة واجدهما، فتبقى ممزوجة في عموم : وقولكم     

حما صلكون إحداه ،ي احلسورتني فهي عن إبطال العمل إن عنيتم به افتراق الصـر  النطها التهب
بأحد الطّهورين فمسلَّم، وليس الكالم فيه وإن عنيتم افتراقهما حكما فممنوع وهو أول املسألة، 

                                                 
 . 362/  2البيهقي،  )1(
 .»بِحصول « : ع )2(
 . 362/  2البيهقي،  )3(
 . 33/ محمد  )4(
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، ال فرق عنده بني الطّهورين في سائر أحكام الصـالة  )1(بل الذي يبِيح الصالة لفاقد الطّهورين
  .ى أنه ال يقْضي مع ذلكغري استعمال الطّهارة الذي أعذره، ال سيما إن كان ير

فهو بناء على أنه ال مصـلحة  . ال لتحصيل مصلحة: ى قولكمإلَ. وألنَّ القادر: وأما قولكم     
للقطع إالَّ تحصيل أحد الطّهورين، وليس كذلك ألنَّ املصلحة إما ذلك أو اإلتيان بصـالة لَـم   

تعبد بِها شرعا، وهذه صالة متعبد بِهـا  تشتمل على حدث حسي كما ذكرنا، لمنافاة الصالة املُ
عند من يأمر بِها فينافيها احلدث، وأما ينبغي أنه إن تردد في قطع صالة املُتعمد ففي غاية الظُّهور 
كما ذكرتم، وما وقفت على هذا الفرع لغري سيدنا الشريف، كما ذكرتم بأنـه ذكـره فـي    

بالوصول إلَى بناء « : على القياس من كتابه املسمى )2(عتراضات الواردةاإلعتراض الثّانِي من اإل
: وظاهر كالمه رحمه اهللا أنَّ لبعض أصحابنا املالكية فيه نصا من قوله. )3(»الفروع على األصول 
وهو قد ذكر الشافعية ومن وافَقَهم من أصحابنا، بل يظهر من كالمه أنَّ . واجلواب عند األولني

نفية يوافقون عليه ألنه أتى باملسألة دليالً لصحة جوابِهم، فإن لَم يوافق اخلصم عليه لَم يـتم،  احل
  .بأن فاقد الطّهورين يصلِّي: وهذا كله ظاهر على القول

ومما يمكن أن يتأنس لقطع هذه الصالة لحدث بِما هو منقول في مذهبنا ما حكاه اللّخمي      
ار فم إلَى األرض بوجهه ثُم بيده حسب طاقته، : ي املمهدعن بن القصمن أنَّ املربوط ينوي التيم

حسب طاقته إنمـا   )5(قوله )4(فانظر. إذ ال يمكن أكثر من ذلك كما ينوي السجود إلَى األرض
د أن فإذا ألزمه بنية التيمم لَم يبع/ ظ 17. / )6(»إذا أمرتكم « : ذلك لقوله صلّى اهللا عليه وسلم

إنما طلبت للتطهري، وال تطهري ألنـا  : يلزمه نية الطّهارة ألنها مما طلب منه ولَم تتعذَّر، ال يقال
 )7(يلزم من ذلك فيما نص عليه بن القصار، وأيضا فإن ظواهر نصوص أصحابنا كالرسالة: نقول

                                                 
 .»الصورتني « : ع )1(
 .»الواردة «  - :س )2(
عبد : ، تحقيقى بناء الفروع على األصولمفتاح الوصول إلَ، / )هـ 771ت ( التلمسانِي أبو عبد اهللا محمد بن أمحد  )3(

 .  144/  1983ريوت، الوهاب عبد اللّطيف، دار الكتب العلمية، ب
 .»مكن أكثر من ذلك، كما ينوي السجود إلَى األرض، فانظر بوجهه ثُم بيده حسب طاقته إذ ال ي«  -: ع )4(
   .»فانظر قوله . إذ ال يمكن أكثر من ذلك كما ينوي السجود إلَى األرض« : أ )5(
 .957/  1337: صحيح مسلم، ح. 7288: البخاري، صحيح البخاري، ح )6(
  . 4/ ابن أبِي زيد القريوانِي، الرسالة الفقهية  )7(
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قدرة على الصالة وال بالقلب أنه يصـلِّي  وغري واحد، أنَّ من لَم تبق له  )2(واملدونة )1(واجلالَّب
ال : )4(إنما حكى ذلك عن الشافعي وقـال  )3(بقلبه، وإن كان بن بشري ومن تبِعه كابن احلاجب

نص في املذهب، فإذا أوجب القصد إلَى الصالة بالقلب ألنه غاية املقدور فيها، لَم يبعد إجيـاب  
ا، وال يسقط ذلك كونها مقصودة لغريها، ألنَّ ذلك الغـري  الطّهارة بالقلب ألنه غاية املقدور فيه

مطلوب كذلك أيضا، فإذا أوجبت نية الطّهارة بِما قال بن القصار وذلك اإلجياب، إنمـا هـو   
لتحصيل الصالة بالطّهارة بقدر اإلمكان، فإجياب اإلمساك عن خروج احلدث املقـدور وقطـع   

ة سالمة منه أوالً، وآخر الطّهور أثره في اخلارج، ومن هـذا  الصالة له إن طرأ حتى يؤتي بصال
في املصلِّي على الدابة يومئ إىل األرض ويحصر العمامة عن جبهته، واملزحوم : )5(أيضا ما ذكروا

  .عن الرمل في الطّواف يحرك ولو كتفيه، إلَى غري ذلك من النظر، واهللا تعالَى أعلم
ئلَ الفقيه سيدي أبو عبد اهللا بن عقاب عما ألهل املذهب فـي التـيمم   وس ]:مسألة [      

املتيمم للحدث األكـرب   )6(يتيمم: للحدث األكرب يصدر منه ناقض بأثر التيمم قبل العبادة؟ قالوا
يـة  بن )7(يصدر منه ناقض فاقد التيمم قبل العبادة، هل يتيمم بنية احلدث األكرب أو األصغر ثانيا

أنه يتيمم بنية األصـغر، إذ الطّهـارة ال ينقضـها إالَّ    : احلدث األكرب، واجلاري على قواعدهم
هذا ومن املعلـوم  . ال توضأ بالتيمم: )8(موجبها، وقد يتمسك بِهذا األصل في احلائض من قال

ة األصغر جريا على األصل يتيمم بني: انتقاض الطّهارة باألسباب التي هي مقدمات اجلماع، وقيل
  .املذكور؟

احلمد هللا، أما مسألة التيمم من احلدث األكرب يصدر منه ناقض احلدث األصـغر،  : فأجاب     
يتيمم بنية احلدث األكرب، فهي مسألة مختلف فيها : فما نسبت فيها ألهل املذهب من أنهم قالوا

ها هل ينوي بالتيمم الثّـانِي احلـدث األصـغر أو    اختلف املذهب في: في املذهب، قال اللّخمي
                                                 

 .   243/  2س، .ابن اجلالّّب، م )1(
 . 156/  1املدونة،  )2(
   . 40/  ابن احلاجب، جامع األمهات: أنظر. »ال نص فإن عجز عن كلِّ أمر سوى نيته ف«  :قال ابن احلاجب )3(
   .»وقال «  - :س )4(
)5( 250/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات، . 209ـ  208/ س .ابن عرفة، م. 174/  1نة، املدو .  
 . »املتيمم للحدث األكرب يصدر منه ناقض فاقد التيمم قبل العبادة، هل يتيمم بنية احلدث األكرب أو األصغر «  :س )6(
 .»م بنية احلدث األكرب أو األصغر، ثانيا فاقد التيمم قبل العادة، هل يتيم« : ع )7(
 .  127/  1الباجي، املنتقى،  )8(
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أنَّ له أن : )1(والظّاهر من املذهب أنه ينوي بالثّانِي اجلنابة، وعلى ما قال بن شعبان: اجلنابة، قال
مثـل   )2(يصيب احلائض إذا طهرت، ويتيمم وينوي بالثّانِي احلدث األصغر، ويؤخذ من املدونة

ليس لزوجها أن يصيبها : )3(ي احلائض تقدم فبتيمم، قال بن القاسمفيها ف: قول بن شعبان لقوله
: قال اللّخمـي . ما كانت فيه، فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلكألنَّ التيمم طهر لَها لَ

فأوقع على التيمم اسم الطّهارة، وأنَّ اللّمس ينقضها، فدلّ على أنَّ التيمم يرفـع احلـدث مـع    
إنما هو، ألنَّ التيمم ال يرفع احلدث، ال ألنهـا   )4(تخرجيه مردود بأن منعه في املدونةكالمه، و

طَهرت منه، إذ لو طَهرت منه لَلَزم إذا حضرتها صالة أخرى قبل أن تحدث حدثًا أصـغر فـال   
ث األصغر هـذا  تيمم وليس كذلك، بل ال بد من تيممها، فإذا تيممت فال يمكن أن تنوي احلد

، )5(ألنه لَم يقع، فثبت أنَّ التيمم الثّانِي يكون بنية احلدث األكرب، قاله بِمعناه شيخنا بن عرفـة 
املُتيمم للجنابة إذا بالَ يجوز له أن يقرأ، ألنَّ احلدث األصغر يبطل التـيمم  : )6(وقال بن العربِي

وتخـريج اللّخمـي،    )7(وكالم بن العربِي. فيما هو من أحكامه، ال من أحكام احلدث األكرب
فحصل في املسألة قوالن، فعلى قول بن شعبان وبن العربِي وتخريج اللّخمي فال معارضة، وعلى 
القول اآلخر فال تتقرر املعارضة على الوجه الثّانِي، ألنَّ قولك اجلاري على قواعدهم أنه يتـيمم  

ا إالَّ ما يوجبها غلط أو مغالطة إن تبين ذلك على أنه طهـارة  بنية األصغر، إذ الطّهارة ال ينقضه
وانظر كيف تمسك اللّخمي بلفظـة  . )8(الطهارة ال ينقضها ما يوجبها: فال يندرج تحت قولك

طُهر في كالم املدونة، وأخذ من ذلك أنَّ التيمم يرفع احلدث حسب ما تقـدم، واحلاصـل أنَّ   

                                                 
 .156/ س .ابن عرفة، م )1(
 .150/  1املدونة،  )2(
 .ن.ن، ص.م )3(
 .ن.ن، ص.م )4(
را صالة أخرى احلق أن منعه وطأها ألنَّ التيمم ال يرفع متعة احلدث، ال ألنها طهرت منه، ولذا حض«  :قال ابن عرفة )5(

ابـن  : أنظر. »قبل حدثها األصغر تيممت، ويمتنع أن تنوي احلدث األصغر ألنه لَم يقع، وهذا يرد أصل تخريج اللّخمي 
   .  156/ س .عرفة، م

    .69/  2العارضة،  ابن العربِي، )6(
 . »هذا كقول ابن شعبان « : س )7(
 . »الطّهارة ال ينقضها ما يوجِبها : ى أنه طهارة فال يندرج تحت قولكغلط أو مغالطة إن تبين ذلك عل«  -: س )8(
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، وتقييـدك  )1(تتقرر على مشهور املذهب من أنَّ التيمم ال يرفع احلدث املعارضة التي ذكرت ال
  .أعلم )2(احلدث بكونه قبل الصالة ظاهر كالم اللّخمي وغريه، ألنَّ املسألة أعم من، ذلك واهللا

في  )3(ةملَوسألت قاضي اجلماعة بتونس سيدي عمر القلشانِي، عن قول أم س ]:مسألة [      
. )4(»املرأة ترى كما يرى الرجل في املنـام  « : لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث مسلم
ومـا فـي   . )5(»بل أنت تربت يمينك « : وقوله عليه السالم لَها. تربت يمينك: وقول عائشة

نعم ومن أين يكون الشبه إن ماء الرجل : وهل يكون هذا؟ فقال: احلديث بعده من قول أم سليم
ديث، وفي طريق تربت يدك فيما يشبههما ولدهما، وفي طريق عن عائشة إذا عال ماؤها ماء احل

ما وجه التوفيق بني إنكار احتالم املرأة الذي ال يكون : الرجل أشبه الولد أخواله إلَى آخره، يقال
تماع، فـإنَّ التنـافر   إالَّ حالة اإلنفراد؟ واإلستناد في ذلك إلَى الشبه الذي إنما يوجد عند اإلج

بينهما ظاهر، ومن اجلائز أن تكونا إنما أنكرتا اإلحتالم لندوره في النساء، حتى ال يغلب فـيهن  
  .إالَّ السن وعدم الزوج، ولَم تكونا كذلك، فأنكرتاه مما لَم ترياه

ول اهللا صـلّى اهللا عليـه   احلمد هللا، حاصلُ السؤال استشكال إنكار رس: فأجابنِي بِما نصه     
وسلّم عليها، إنكارها على السائلة احتالم املرأة، واستدالله صلّى اهللا عليه وسلّم إنما يكون مـن  
الشبه في الولد لألم تارة ولألب أخرى، وذلك من حيث أنَّ الشبه موجِبه سبقيةُ ماِء أحدهما، أو 

حاديث، وهو ال يستلزم علم املرأة به حتى ال يقع اإلنكـار  غَلَبته على ما هو معلوم من طرق األ
على أم سلمة، وإنما يلزم الدليل لو كان وجود الشبه مستلزما لظهور ماء املرأة فحيث يرى في 

 )6(البصر، أما حيث كان ال يستلزم أكثر من وقوع أمنائها في نفس األمر ال بروزه، فاالستدالل

                                                 
 .    »حسب ما تقدم، واحلاصل أنَّ املعارضة التي ذكرت ال تتقرر على مشهور املذهب من أنَّ التيمم ال يرفع احلدث « : أ )1(
 .»تعالَى « + : ع )2(

عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشية املخزومية، كان أبوها يلقّب بزاد الراكب، وأمها أم سلمة بنت أبِي أمية بن املغرية بن  )3(
أنظر ترجمتها . م681/ هـ 62: عاتكة بنت عامر الكنانية، تزوجها النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم سنة أربع، توفيت بعد سنة

/  5ابن األثري، أسـد الغابـة،   . 1939/  4لرب، اإلستيعاب، ابن عبد ا. 221/  8ابن حجر العسقالنِي، اإلصابة، : في
560.  

 .37/  131: املوطّأ، ح. 237: أبِي داود، السنن، ح. 250/  1مسلم،  )4( 
     .196: النسائي، ح. 237: أبِي داود، ح. 37/  131: املوطّأ، ح. 250/  1صحيح مسلم،  )5(
 . »فاألمر « : ع )6(
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وتمكينه، وال جواب عنه فيما يظهر اإلعتقاد  )1(السؤال وال شك في حسنهمشكل، هذا تلخيص 
كونه صلّى اهللا عليه وسلّم فهم عن أم سلمة إنكارها وجود املنِي من املرأة رأسا، وأنـه حمـل   

اهللا عليه ألنه صلّى . وترى ذلك املرأة على الرؤية العامية، ال على الرؤية البصرية: الرؤية في قولها
وسلّم أعلم بفحوى خطابِها، فما أجابها إالَّ بِمطابق، إذ يستحيل في حقِّه صلّى اهللا عليه وسـلّم  

يلـزم  : وهو املُؤتي جوامع الكلم، أن يفهم كالمها على معنى، ثُم يجيبها بِما ال يطابق، فإن قيل
عض طُرِق احلديث، هل على املرأة ما ذكرتم أن يكون قول السائلة في ب/ و 18/ على مقتضى 

من غسل إذا هي رأت املاء محموالً على الرؤية احللمية ال البصرية؟ ضرورة وجـود مطابقـة   
السؤال للجواب بعني ما قررتم، وحينئذ يكون احلديث مقتضيا لوجوب الغسل على املرأة بِمجرد 

ما ال يخفى إذ النصوص في حـق الـذِّكر أنَّ    رؤية االحتالم، وإن لَم يربز لَها ماء، وفي ذلك
على أنَّ املرأة بِمرتلة : )4(وغريها )3(وادرمجرد اإلحتالم دون وجدان ماء، وقد نص في الن )2(إلغاء

أنه لَم يعلم فيه خالفًا، وقد خرج : )5(وقال أبو عمر بن عبد الرب في اإلستذكار. الرجل في ذلك
ا هو نص في ذلك، ولكن بدون سنده على عبد اهللا بن عمر العمري، وقد تكلَّـم  أبو داود حديثً

فاق كاففيه أئمة احلديث بِما يقتضيه تضعيف حديثه، لكن ما ذكر أبو عمر من اإلت.  
أنه ال يبعد أن يكون النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم أنكر على أم سلمة إنكارها لَمـا  : اجلواب     
رت وجوده، واستدلَّ عليها بِما استدلَّ من وجود الشبه، ثُم غلق إجياب الغسل على املـرأة  أنك

خربية وهي : برؤية املاء بالبصر فقط، فأعطاها في جوابِه صلّى اهللا عليه وسلّم فائدتني، أحدهما
على ذلك قوله  إنشائية حكمية وهي بيان موجِب الغسل، ويدلُّ: إعالمه بوجود الشبه، واألخرى

يا رسول اهللا هل تغتسل املرأة إذا احتلمـت  : مجيبا المرأة سألته فقالت« : صلّى اهللا عليه وسلّم
إذا : احلديث خرجه مسلم، فتأمل قولَها. )6(»نعم : صلّى اهللا عليه وسلّم فأبصرت املاء؟ فقال لَها

                                                 
 . »نه في حس«  -: ع )1(
  .»إلغاء «  -: ر )2(
   . 68/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )3(
 . 23/ األمهات  جامعابن احلاجب، . 140/ س .ابن عرفة، م )4(
اإلستذكار اجلامع ملـذاهب  ، ) 1020/ هـ 463ت ( ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد القرطبِي  )5(

عبد : ، تحقيقاألمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطّأ من معانِي الرأي واآلثار وشرح ذلك كلِّه باإلجياز واإلختصارفقهاء 
    . 131/  1، 1993، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1: املعطي أمني قلعجي، ط

 .  131ـ  74/  1البخاري، صحيح البخاري،  )6(
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عم، تجده كالنص في تعليق إجيـاب  وجوابه صلّى اهللا عليه وسلّم في ذلك بِن. احتلمت فأبصرت
الغسل بالرؤية البصرية، وإن كان يمكن فيه بحث بأن يقال لفظ األبصار إنما وقع في السؤال ال 
في جوابه صلّى اهللا عليه وسلّم، وللواقع في جوابه صلّى اهللا عليه وسلّم في هذا الطريق إنما هو 

تأويل، وقد علم أنَّ املفهوم إنما يعترب إذا كان واقعا في اجلـواب ال فـي   لفظ الرؤية املُحتملة لل
الطّريق إقراره للسائلة على إن كان إبصار املرأة ماءها، حيـث   )1(السؤال، وغاية ما يقتضيه هذا

ـ    ها ال أجابها عن سؤالها بكلمة نعم، وليس في ذلك ما يدلُّ على أنها إذا لَم تبصـر ذلـك من
تغتسل، ووقع في األحاديث ما هو قابل لحمله على ما يقتضي إجياب الغسل عليهـا بِمجـرد   

إذ ال معارض، وقد سار إلَى هذا بعض العلماء على ما نقله الشـيخ   )2(اإلحتالم، فيجب إعالمها
أصالً، وإنما ينعكس ماء املرأة ال يربز : ، فإنه نقل عن بعضهِم أنه قال)3(تقي الدين بن دقيق العيد

إن صح ما ذكره هذا القائل فالرؤية في احلديث بِمعىن العلم، : قال الشيخ تقي الدين. إلَى داخل
وقد حكى شيخنا أبو عبد اهللا األبي عـن  . أي تغتسل إذا علمت أنها أنزلت بشهوة التي تجرها

ال املرأة إذا رأت أنها احتلمت، ولَم ينفصـل  اإلمام بن عرفة، أنه كان يتردد في اغتس )4(شيخه
: ولَم يقض لي أن أسأل: قال. عنها املاء، ويميل إلَى أنها ال تغتسل كالرجل يجد اللَّذة ولَم يرتل

ين لَـم  هل ينعكس ماء املرأة أو يربيخ تقي الده والشز؟ كأنه قال ذلك بعد موت زوجته، وكأن
يـرى   )5(املتقدم، فإنه نص ال يحتمل التأويل في بروز ماء املرأة حيـث يقفَا على حديث مسلم 

بالبصر، واحلاصل من جميع ما تقدم أنَّ الصحيح في النظر املوافق لألثر هو ما نقله أبو عمـر،  
ونفى عنه اخلالف من كون املرأة كالرجل، وعليه فاحلديث مشكل إن لَم يحمل على ما سـبق،  

ليه السالم فهم عن أم سلمة إنكارها لمطلق وجود اإلحتالم، فبين لَها وجوده بِمـا  من كونه ع
ذكر من الشبه، وعلَّق مع ذلك إجياب الغسل برؤية املاء وبروزه، واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيـق  

  .)6(ال شريك له
  

                                                 
  .»هذه «  :س )1(
  .»مالُها إع«  :س )2(
 .»العيد «  -: أ )3(
 . »أبِي عبد اهللا « : + أ )4(
 .»حتى « : أ )5(
 .»ال شريك له «  -: ع )6(



368 
 

رة إلَى ذلك الرتباط ما وقد طال بنا احلديث بِما لَم يسأل عنه السائل، ولكن دعت الضرو     
تكلَّم فيه من الفقه بِمحلِّ اإلشكال منه، وانبناء الكالم في حكمها على فهمه ولَم أر من الشراح 
من تعرض لإلشكال وال لبيان انبناء املسألة عليه، عدا ما تقدم للشيخ تقي الدين وكالمـه غـري   

  .)1(يق ال شريك لهواف باملقصد، واهللا سبحانه أعلم وبه التوف
البجائي بِما  )2(وأجابنِي عن املسألة الفقيه سيدي أبو علي منصور بن سيدي علي بن عثمان     
غالب النساء أنه ال يظهر ماؤهن عند إلتـذاذهن وال   )3(احلمد هللا، إعلم أنَّ اهللا أجرى عادة: نصه

ألحكام، وإنما ذلك تخيِيلُ منـام ال  يربز، فاقتضى إنكارها عدم وجود مائها الذي تترتب عليه ا
فعرفها بأنَّ ذلك حقيقـة ووجـب    )4(حقيقة، وهو الذي فهم عنها النبِي عليه الصالة والسالم

تصريفه من غري احتياج إلَى دليل، لكنه صلّى اهللا عليه وسلم لخلُقه الكرمي ذكـر مـا تقتضـيه    
على صدقه، دليل املعجزة ودليل املشاهدة، ثُم بين وجه املشاهدة في اجلملة حتى يجتمع الدليالن 

الشبه والذُّكورة واألنوثة، ألنه من غيب اهللا الذي ال يظهر إالَّ من ارتضاه لذلك، فخرج من هذا 
كله ثبوت وجود ما يكون منها عند اإلنفراد، إذ أنه مثل ما يكون عند اإلجتماع، ألنه من أمـر  

. من اجلائز إلَى آخره: ن به اللَّذة عند اإلنفراد وعند اإلجتماع، وقولكمواحد وهو املاء الذي تكو
هو خالف ما فهمه عنهما عليه السالم، وإالَّ كان جوابه غري مطابق، وحاشاه من ذلـك، واهللا  

  .تعالَى أعلم
  
  
  

                                                 
وقد طال بنا احلديث بِما لَم يسأل عنه السائل، ولكن دعت الضرورة إلَى ذلك الرتباط ما تكلَّم فيه من الفقه «  -: ع )1(

حكمها على فهمه ولَم أر من الشراح من تعرض لإلشكال وال لبيان انبناء املسـألة   بِمحلِّ اإلشكال منه، وانبناء الكالم في
 .»عليه، عدا ما تقدم للشيخ تقي الدين وكالمه غري واف باملقصد، واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق ال شريك له 

 .»بن عثمان «  -: أ )2(
  .»عادته «  :س )3(
 .»وسلّم  صلّى اهللا عليه« : أ )4(
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وسئلَ اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا بن مـرزوق عمـا قـال إمساعيـل      ]:مسألة [      
وألزمه . )3(»اإلسالم يجِب ما قبله « : ؟ ألنَّ)2(ال يجب على الكافر إذا أسلم الغسل: )1(قاضيال

اللّخمي الوضوء، وقد سبقه إلَى هذا اإللزام القابسي في املمهد وهو مشكل، ألنَّ الطّهارة مـن  
هعى طرأ رافة حتت للكافر قبل البلوغ، ولَم تزل مستمرا وهـو اإلحـتالم أو   احلدث األكرب تثب

الوطء بإسالمه، بعد ذلك يجِب ما قبله واحد ما يجِبه اإلسالم موانع الطّهارة األصلية الثّابتة قبل 
ثبتت الطّهارة األصلية، وعاد إلَى مـا كـان    )4(البلوغ، فإذا انتفت املوانع بسبب جب اإلسالم
ما الوضوء فإنه لَم يتصف به قط، فترفعه املوانع، متصفًا به قبل البلوغ من السالمة من اجلنابة، وأ

واحلاصل أنَّ الطّهارة الكربى يمكن اتصاف الكافر بِها، فيتأتى رفعها باملوانع، وثبتت عند انتفاء 
املوانع بِجب اإلسالم، وأما الطّهارة الصغرى فإنه ال يمكن اتصاف الكافر بِها على املعروف من 

ط النية، فما بصدد منه من بول ونحوه ال يصح أن يسمى مانعا لَما تقرر أنَّ ثبوت املـانع  اشترا
  .البحث يرحمكُم اهللا )5(وجود املقتضي على رأي قوي، فتأملوا/ ظ 18/ يتوقَّف على 

، إالَّ أنه احلمد هللا، هذا الفرق بني العبادة الصغرى والكُربى من حيث اجلملة حسن: فأجاب     
ال يخلُص، ألنه خاص ببعض الصور، وإن كانت أكثر من غريها، وببعض التقديرات وعلى بعض 

عامة فيما يظهر، كما أنَّ دعوى إمساعيل كـذلك  : األقوال، ودعوى إمساعيل الوضوء على قوله
لغ إذا توضأ ثُم ارتد أيضا فيما يطهر، وبيان أنَّ هذا الفرق ال يجري في كل صورة أنَّ املسلم البا

ثُم تاب قبل نقض وضوئه أو بعد، وكذا الكافر ال يصلِّي إذا أسلم وهو مميز، فتوضأ ثُم ارتد قبل 

                                                 
القاضي إمساعيل بن إسحاق، من بيت آل حماد بن زيد، روى عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل والبغوي وغريهم، وبه تفقَّه  )1(

الشـريازي،  : أنظر ترجمته في. م895/ هـ 282: م، وقيل سنة897/ هـ 284: املالكية من أهل العراق، توفي سنة
  .   167/  3عياض، ترتيب املدارك، . 284/  6اريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، ت. 164/ س .م
وقد روى ابن وهب عن مالك أنه ال غسل على من أسلم وهو بعيد النظر، النه لو مل يكن عليه الغسل « : قال ابن رشد )2(

كفر، ولكان له ي حال الللجنابة اليت كانت منه يف حال الكفر، لوجب أن ال يكون عليه الوضوء للحدث الذي كان منه ف
/  1ابن رشد، البيان والتحصيل، : أنظر. »إذا أسلم أن يصلِّي بغري وضوء، إالّ أن حيدث بعد إسالمه، وهذا ما ال يقوله أحد 

186 .  
 . 223/  5، 1993، دار إحياء التراث، بريوت، 2: ط، املسند، )م 855/ هـ 241ت ( أمحد بن حنبل  )3(
 .»اإلسالم «  -: ع )4(
 .»هذا « +  :أ )5(
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، فإنه في الصورتني يصدق عليه أنه )1(البلوغ ثُم أسلم بعد البلوغ، ولَم ينتقض وضوءه وانتقض
غرى، وطرأ له مائصف بالطّهارة الصبطُـل   ات ه اإلسالم، ال يقال أنه إذا ارتـدجِبها فينبغي أن يع

وضوءه بناًءا على إحباط العمل بنفس الشرك، وال يشترط في إبطاله املواقاة فلم يتلبس الكـافر  
ال نسلِّم بطالنه بناًءا على القول اآلخر واألصل اآلخـر، سـلَّمنا   : بالطّهارة الصغرى، ألنا نقول

لكافر الوضوء بعد تحقُّق التلبس به، إنما هو كإبطال اجلماع، الطّهارة الكـربى والتـي   إبطال ا
قررتم ثُبوتها للكافر باألصالة، فغاية الكُفر بعد الوضوء أنه من موانعه كاحلدث، وقد قـررتم أنَّ  

فيه ما ترى، وأمـا بعـض   ال يمكن اتصافه بالطّهارة الصغرى : املوانع ترتفع باإلسالم، فقولكم
التقديرات التي ال يجري معها هذا الفرق، فهي ما إذا قررنا أنَّ علَّة غسل الكافر عند القاضـي  

، ألنَّ ما ذكرتموه إنما يتم إن كانت العلَّة عنده كونـه  )2(إمساعيل محض التعبد ولكونه نجِسا
كم وبني ملْزم الوضوء، وال مؤاخذة عليكم أنتم ألنكم إنما ، لكن هذا مشترك اإللزام بين)3(جنبا

 )4(تكلَّمتم على تقرير اإللزام واملؤاخذة في احلقيقة على امللزوم، وإلَى هذا أشار شيخنا بن عرفـة 
  .رحمه اهللا بقوله

     جنابتة فلعلَّه عنده لغريها: )5(قلتما يلزم على أنه لرنا أنَّ. إني  ويقوي ما قرإمساعيل اعترب ف
عن املـازري أنَّ   )6(علَّة الغسل كونه نجِسا، كونه قال باستحباب الغسل، ونقل شيخنا بن عرفة

هذه هي العلَّة عند القائلني باإلستحباب، فإذا صح هذا سقط اإللزام واإلعتبـار، وعبـارة بـن    
يسـتحب وإن  : وقال إمساعيل: )7(قوله احلاجب في النقل عنه تومئ إلَى ذلك إلتيانه باإلغياء في

  .كان جنبا لجب اإلسالمِ

                                                 
وكذا الكافر ال يصلِّي إذا أسلم وهو مميز فتوضأ ثُم ارتد قبل البلوغ، ثُم أسلم بعد البلوغ، ولَم ينتقض وضوءه، «  -: ع )1(

 .»وانتقض 
)2( ﴾ سجرِكُونَ نا املُشم28/ التوبة . [ ﴿ إِن .[ 
 .»خبثًا « : أ )3(
 . 141/ س .ابن عرفة، م )4(
 . 141/ س .ابن عرفة، م: لَها ابن عرفة في مختصره الفقهي، أنظرقا )5(
 . 141/ س .ابن عرفة، م )6(
 .24ـ  23/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )7(



371 
 

ما أشرتم إليه من قولكم املانع يتوقَّف على املقتضي في رأي قوي،  )1(وأما بعض األقوال فهي    
بـن  ولَعمرِي أنه لقوي كما أشرتم إليه، إالَّ أنَّ في علَّة احلكم بالنفي بحثًا خالفُه، وإليه ذهـب  

وإن كان وجود مانع وانتفاء شرط، لَم يلزم وجود املقتضي لنا : احلاجب وذلك قوله في القياس
إن لَم يكن فانتفاء احلكم النتفائـه،  : قالوا. أنه إذا انتفى احلكم مع املقتضي كان مع عزمه أجدر

ة حدثه من الطّهـارة، وال  ليس الكافر بِمتطهر ملانعي: فَلَنا أدلَّة متعددة، وبِهذا احلكم انتفى، أي
ال يتصور في هذا الفرع وجود املقتضي : يشترط وجود مقتضيها على هذا القول، على أني أقول

وتخلَّف احلكم عنه لمانع، إذ ال تجتمع الطّهارة التي هي مرادكم باملقتضي هنا، واحلدث الذي 
: ذلك في بعض صور نقض العلَّة كمـا فـي   هو مانع، فإنهما ضدان ال يجتمعان، وإنما يمكن

الرطب باليابس موجود فيها، : )3(ونحوها، فإن املقتضي لمنع الطّعام بِمثله متأخرا، وبيع )2(العرايا
لكن تخلُّف احلكم عنه لمانع، فتأملوا هذا فإنه التحقيق، ثُم في أصل فَرقكم نظر دقيق، وهو أن 

متم على الكافر بالطّهارة الكُربى باعتبار أنها األصل السابق، إذ األصلُ في احلالة إنما حك: يقال
 )4(التي يخلق عليها اإلنسان عدم احلدث األصغر، فهو في تلك احلالة على مقتضى مـا قـررتم  

حكومبِها املصحف الكامل إن احتاج إلَى ذلك، وكان م سمر الطّهارتني، بِحيث يا لـه  متطه
هـذا  : ، فإن قلت)6(األكرب )5(باإلسالم فَطَريانُ احلدث بعد ذلك مانع، فريتفع باإلسالم كمانع

  .يظهر فيمن ولد على اإلسالم، وأما من ولد على الكُفر فال، لمنافات الكُفر الطّهارة
     م مبنِي : قلتهذا الذي ذكرت ل الطّهـارة  هو مشترك اإللزام بني الطّهارتني، ثُمعلى أنَّ تقاب

أنهما من العدم وامللكة، وأنَّ امللكة : واحلدث من باب تقابل الضدين، وفيه نظر الحتمال أن يقال
هو احلدث والطّهارة سلبته، وحينئذٍ ال نسلِّم صورة اتصاف الكافر بشيء من الطّهارتني فال فرق 

عل الطّهارة عدما، كما ال يصح اتصاف الكافر بِها، ال يصح ج: بني الصغرى والكُربى، ال يقال

                                                 
  .»فهو «  :س )1(
 .292/  3املدونة،  )2(
 . 146ـ  145/  3ن، .م )3(
 .»ثُم « : + أ )4(
 .»كمانع «  -: ع )5(
 .»األكرب «  -: ع )6(
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. صفةٌ حكمية توجِب لموصوفها إلَـى آخـره  : في حدها )1(فلقول شيخنا بن عرفة: أما األول
فألنه لو اتصف بِها لصحت آثارها : والصفة احلكمية املوجِبة ما ذكر ال تكون عدماً، وأما الثانِي

فإن وجدت ولَم توجِب ما ذكر، لزم كون احلد غري مانع . توجِب كذا: )2(هولوازمها منه، لقول
ال نسلِّم كون الصفة احلكمية وجودية، بل قد : عند وجود ملزومه، ألنا نقول )3(ولوجود الالَّزم

تكون عدمية كالفساد والبطالن عند من ال يجعلهما حكمني عقليني، وغري شيء من هذا املعنى، 
إن لَم تكن الطّهارة املقابلة للحدث والنجاسة عدماً، كان احلدث عدماً وكانت النجاسة وأيضا 

وال ملخص إالَّ باعتقاد . صفة حكمية: عدماً، لكنه ال يصح ذلك فيهما، ألنه قال في حدها أيضا
  .كون تقابلهما تقابل الضدين أو تقابل املتضايقني وهو أقرب

صف الكافر بالطّهارة لصحت آثارها ولوازمها منه، فاملالزمة ممنوعة ألنَّ لو ات: وأما قولكم     
 )4(صحة اآلثار واللّوازم موقوفة على شروط أخرى غري اإلتصاف بالطّهارة، منها اإلميان، ثُم هذا

الكالم كله على سبيل ما يمكن أن يبحث فيه وأرخاء الرسل على طريق التسليم اجلدلي، وهـو  
شبه اخلطَابِي، وإالَّ فإنَّ التحقيق أنَّ الطّهارة املقابلة للحدث صفة حكمية مـن شـرطها إميـان    

  .املتصف بِها، فال تتصور في الكافر بوجه
: وأما حد شيخنا للطّهارة فهو مع ما ورد عليه من اعتراضات البد فيه من العناية، فقولـه      

إلجياب غريها، ومازلت منذ سمعت هذا اإللزام أحاول فرقًـا  أي توفرت معها شرائط ا. توجِب
 )5(بينه وبني الوضوء والغسل، فما قَدرت على فَرق تسكن النفس إليه ويثلج الصدر، وربما خرج

شمول أسباب الطّهارتني لكن خرج . )6(»اإلسالم يجِب ما قبله « مقتضى عموم : لي أن يقال
 )8(، وبِمقتضى عمـوم )7(﴿ إِذَا قُمتم إِلَى الصلوة فَاغِْسلُواْ ﴾: ى عموم قوله تعالَىالوضوء بِمقتض

                                                 
الطّهارة صفة حكمية توجِب موصوفها جواز استباحة الصالة به أو فيه أوله، فاألوليان مـن خبـث   « : قال ابن عرفة )1(

  .  55/ س .ابن عرفة، م: أنظر. »واألخرية من حدث، والنجاسة توجِب له منعها به أو فيه واحلدث يأتي 
   .55/ س .أنظر ابن عرفة، م. »به نجاسته طاهرا  توجب له كونه بِحيث يصري املزال«  :قال ابن عرفة )2(
  .»اللُّزوم « : ع )3(
 .»هذا «  -: ع )4(
 .»خطر « : أ، ع )5(
 . 223/ س .أمحد بن حنبل، م )6(
  .6/ املائدة  )7(
 .»عموم «  -: أ )8(
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/ و 19/ ، )1(»ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ « : قوله صلّى اهللا عليه وسلّم
ي هو أمس باملقصود له، ألنَّ العامني إذا تعارضا قدم الذ )2(فيبقى الغسل داخلٌ في العموم الرافع

﴿ وأن : منهما على غريه، ومثاله ما مثّل بن احلاجب وغريه الترجيحات، من ترجيح قوله تعالَى
، وبيان أنَّّ العام في اآلية واحلديث )4(، على ﴿ أَو ما ملكَت امينهم ﴾)3(تجمعواْ بني الُاختنيِ ﴾

، أنها نص فـي  )5(»اإلسالم يجِب ما قبله « : هواملذكور معها أمس باملقصود من العام الذي 
املقصود لداللتهما باملطابقة على أنَّ كلّ قائم للصالة أو كـلَّ محـدث ال تصـح صـالته إالَّ     
بالوضوء، كان مسلَّما باألصالة أو كافرا ثُم أسلم، وأيضا فإنه إنما أتى بِهما لبيان مانعية احلدث 

وأما احلديث اآلخر فيحتمل أن يكون معناه يجِب ما قبله من اخلطايا واآلثام نحـو   من الصالة،
كال قد فعلنا أو نحو هذا : ، فقال)6(﴿ والذين يدعونَ مع اِهللا إِلَها اخر ولَا يقتلُونَ ﴾: قوله تعالَى

علمت أنّ اإلسالم يجِب ما قبلـه   أما« : من معنا صدر منه، فقال له النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم
يجِب ما قبله من تباعات اآلدميني وحقـوقهم  : أو يكون املعنى. )7(»وأنّ التوبة تجِب ما قبلها 

كالنفوس واألموال ونحوها التي بِها احلربِي بعد إسالمه، ولو سلّم عمومه حتى يشمل احلـدثني  
، لكن ليسا بِمقصودين منه بالقصد األول على أنَّ قصـدا،  بِمقتضى الظّاهر كما نِسب إلمساعيل

: فبحسب التبع لغريهما، ومانعية احلدث األصح من الصالة املقصودة بالذَّات، وبالقصد األول من
﴾ مت8(﴿ إِذَا قُم( هبجوال يقبل اهللا، وداللتهما على ذلك باملطابقة، وداللة اإلسالم ل)10(مـا  )9( 

  .يجِب على رفع احلدثني بالتضمن، وما يدلُّ باملطابقة راجح على ما يدل بالتضمن )11(قبله
                                                 

 .46/  1البخاري،  )1(
طلبية الوضوء ألنه أمس باملقصود من العام املرافـع لـه ألنَّ   األول ولَم يعارضه شيء وإنما رجح العام إبدال على « : أ )2(

 .»األول «  :ع .»العامني 
 . 23/ النساء  )3(
 .30/ املعارج  )4(
 . 223/ س .أمحد بن حنبل، م )5(
 .68/ الفرقان  )6(
 .167/  9البيهقي،  )7(
 .6/ املائدة  )8(
 . »لجبه «  - :س )9(
  .»ما «  - :س )10(
 .»قبله «  - :س )11(
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محـدثني،  : ما ذكرته في اآلية مبنِي على بعض التفاسري وهو أن يكون معناهـا : فإن قلت     
بن أسلم، فإن أما إن على ذلك من تفسريها فواضح، وأما أنَّ املراد من النوم كما فسر زيد : قلت

اخلاص، ثبت كونه كذلك في  )1(قلنا أنَّ النوم بنفسه، فإذا ثبت أنَّ احلكم ذلك في هذا احلديث
كل حدث، إذ ال قائل بالفصل، وإن قلنا أنه سبب كان جريان احلكم املعلَّق عليه فيما يؤدي إليه 

القيام كما هو التفسـري   من األحداث، وفي غريهما أخرى، وإن كان الوضوء معلقًا على نفس
  .اآلخر، وكما كان أول األمر فواضح لشموله حالة احلدث وغريها

ما اعتربته من دليل الفرق بني اآلية واحلديث يمكن على أصل الفرق بـالبطالن،  : فإن قلت     
: يه وسلّماألكرب، أما احلديث فلقوله صلّى اهللا عل )2(فإنهما كما يتناوالن احلدث األصغر يتناوالن

فظاهره تناول األكرب إلطالقهما عليه بالتواضي أو التشكيك، وأما اآلية فإن كان . )3(»أحدث « 
، نـص صـريح فـي إرادة    )4(﴿ وإِن كُنتم جنبا ﴾: املعنى محدثني فكذلك، وإالَّ فقوله تعالَى

ان ينبغي أن ال يجِبه اإلسالم وهو معلَّق على القيام للصالة لعطفه على ما هو كذلك، ك )5(األكرب
  .كان من العام في اآلية، واحلديث ليس باملقصود كما زعمت فقد بان أنَّ فرقَك هو عني اجلمع

     ل : قلتى احلدث فيه احلدث األصغر، وال يتناول األكرب لـوجهني، األوا احلديث بِمعنأم :
نَّ مفهوم الغاية يقتضي أنه يعيد الوضوء ال يبقى ، فإ»حتى يتوضأ « : قوله صلّى اهللا عليه وسلّم

محدثًا، وإن تناول األكرب لَما صح ذلك، إذ ال يرفع حدث الوضوء وال يـدعي فـي الكـالم    
إضمار، يتم معه دعوى مناولته األكرب، ألنَّ اإلضمار على خالف األصل فيحتاج مدعيه لدليل، 

  .واألصل عدمه
اوي احلديث له بذلك، وهو أبو هريرة حني قيل له ما احلدث يا أبا هريـرة  تفسري ر: الثّانِي     
أو جِماع ونحوه، وأما : فَساٌء أو ضراطْ، فاقتصر على اإلشارة إىل أنواع األصغر ولَم يقُل: فقال

 اآلية فال تصح إرادة األكرب من صدرها لالقتصار على تعليق الوضوء عليه كما قدمنا في احلديث،
: ، فال يكون مرادا منه، وإنما هو مراد من قوله تعـالَى )6(وألنه جعل قسيم ﴿ وإِن كُنتم جنبا ﴾

                                                 
 .»احلدث «  :س )1(
  .»احلدث « +  :س )2(
 . البخاري، باب الطّهارة )3(
 .6/ املائدة  )4(
   .»الكربى «  :ع )5(
 . 6/ املائدة  )6(
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ال نسلِّم تقييد األمر فأطهروا بالقيـام إلَـى   : يقول )2(، وحينئذ لقائل أن)1(﴿ وإِن كُنتم جنبا ﴾
: عطوف على مقيد يتقيد بتقييده، قُلناأنَّ امل: الصالة ال مطلقًا وال مقيدا باحلدث أو النوم، قولكم

، لكن ال نسلِّم عطف وإن كنتم على ما تقيد بالقيام للصالة، بل )3(ال نسلِّم لإلختالف فيه سلَّمنا
أنَّ عطف على ذا فال يقتضي التقييد، فيكون أمرا بالتطهر من اجلنابة وباإلطالق مع القيام إلَـى  

قييد األمر بالطّهارة من اجلنابة بالقيام إلَى الصالة لإلمجاع على أنه ال الصالة، ومع عدمه سلَّمنا ت
يجب في غري تلك احلالة أن نسلِّم هذا اإلمجاع، لكن داللة اآلية على طلبية الوضوء عند القيـام  
إلَى الصالة أكَّد من داللتها على ذلك في الغسل من اجلنابة عنده، ولذا جيء مع الوضوء، فـإذًا  
التي هي للتحقيق ومع الغسل بأنَّ التي هي للشك على نظر في هذا ال يخفى، فتلخص من هذا 
كله أنَّ داللة العموم في اآلية على طلبية الوضوء للصالة مع احلدث األصغر، أكَّد منـها علـى   

لغاء األقوى مـن  طلبية الغسل لَها مع األكرب، فال يلزم من إلغاء األضعف من حيث الداللة عليه إ
حيث ذلك، واهللا أعلم، ومما يدلُّ على قوة طلبية الوضوء أنه قيل بظاهر اآلية قيد، وأنه يجـب  

ذلك أيضا أول ما نزلت اآلية حتى خفَّف بفعله صلّى اهللا عليه وسلّم يـوم   )4(لكل صالة، وألنَّ
ذاهب من العلماء، وإنما كان ذلك الفتح، ولَم يكن ذلك في الغسل أول اإلسالم، وال ذهب إليه 

 ا فاختصالة، واألمر بالغسل علَّق على اجلنابة صرحيطلق القيام للصألنَّ األمر بالوضوء علَّق على م
بِها، وحكمته واهللا أعلم مشقَّة الغسل دون الوضوء، فال يلزم أيضا من اعتبار األقوى لما فيه من 

بار املشقّة، مع ما فيه من املصالح، ولعلَّ هذا ونحوه هو الـذي  املشقَّة اعتبار األضعف منه باعت
اعترب إمساعيل ويقويه، ويقوي أنه ال يرى الغسل على من أسلم إالَّ استحبابا وأنه لغري اجلنابـة،  

لَم يبلغنا : ونصه، وفي سماع بن وهب عن مالك أنه قال )6(في آخر كتابه )5(ونقل علي املتيطي

                                                 
 . 6/ املائدة  )1(
 . »أن «  - :س )2(
    .»سلَّمنا «  - :ع )3(
  .»وإن كان « : س. »وكان « : أ )4(
سن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، يعرف باملتيطي السبتي الفاسي، أخذ عن أبِي احلجاج املتيطي القاضي أبو احل )5(

: وأبِي محمد بن القاضي وغريهما، له كتاب كبري في الوثائق يعرف باملتيطية، اعتنى به جماعة من أهل العلم، توفي سـنة 
التنبكتـي،  . 314/ التنبكتي، النيل . 480/  2ن القاضي، جذوة اإلقتباس، اب: أنظر ترجمته في. م1174/ هـ 570

  .    163/ س .مخلوف، م. 255/  1كفاية احملتاج، 
  .»النهاية والتمام في معرفة الوثائق واألحكام «  :وهو كتاب مشهور في الوثائق وإمسه: املتيطية )6(



376 
 

: ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أمر أحدا أسلم بالغسل والوضوء بكفيه، قال إمساعيل القاضيأن رسو
  .وإنما يلزمه الوضوء ألنه ال يصلِّي بغري وضوء

: )1(قال بن عبد السالم عند قول بن احلاجب: قال سيدي أبو عبد اهللا املقّري ]:مسألة [      
لوضوء عن غسل محلِّه، إطالق الوضوء على غسـل  عن الوضوء وا/ ظ 19/ ويجزىء الغسل 

  . أعضائه في الطهارة الكربى مجاز ال شك فيه
بل الوضـوء،   )3(قلت إن سلَّم هذا فليس مراد املؤلِّف خصوصية الوضوء في الغسل: )2(قال     

سل أعضـائه،  كيف اتفق حتى لو توضأ للبول مثالً، ثُم ذكر اجلنابة ال جزأَ وضوءه ذلك عن غ
التي يذكرها املؤلِّف في مسح اجلبائر بعد هذا، وذلك ألنهما أصـالن   )4(كما في مسألة املدونة

أنه ال : ومستويا احلكم تحرز من غسل اجلُمعة، قلنا: تحرز من الرأس، وقولنا )5(مستويا الصورة
  .خمي وابن يونس وعياضيجزيء عن اجلنابة، وبالعكس هذا مقرر منصوص، أنظر اللّ

: )6(وقال اإلمام سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق لَما تكلَّم على قوله فـي مختصـر خليـل        
عن الوضوء وإن تيقَّن عدم جنابته، وغسل الوضوء عن غسل محلِّـه، ولـو    )7(ويجزيء الغسل

عن غسل اجلنابة، هو بنية  قال ظاهر كالم املصنف أن غسل الوضوء الذي يجزىء. ناسيا لجنابته
وصريح كالم اللّخمي وهذا هو الصـواب،   )8(احلدث األصغر، كما هو ظاهر كالم بن احلاجب

، ونص كالم اللّخمي النية في الوضوء تجـزىء  )9(ويدلُّ عليه مسألة اجلبرية املذكورة في املدونة
ا فرض، ولو توضأ ثُم ذكر أنه جنـب  عن الغسل، وفي الغسل تجزىء عن الوضوء، ألنَّ كالهم

أجزاه أن يبنِي على املغسول من وضوئه، ومن اغتسل ثُم ذكر أنه غري جنب أجزاه من الوضوء، 
يتوضأ كما يتوضأ للصالة وينـوي للجنابـة، وإن نـوى    : وقال أيضا في باب في صفة الغسل

                                                 
 .24/  ابن احلاجب، جامع األمهات )1(
   .»قال «  - :ع )2(
  . »الغسل «  -: أ )3(
 . 130ـ  129/  1املدونة،  )4(
 .»مستويا الصورة  : أصالن تحرز من التيمم، وقولنا: واحلكم في مغسول الوضوء، فقولنا« + : س، ع )5(
  . 15/ س .خليل، م )6(
   .»الغسل «  - :س )7(
 . 23/  ابن احلاجب، جامع األمهات )8(
 .130ـ  129/  1املدونة،  )9(
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ظاهر املذهب أنَّ من غسل أحد أعضائه للوضوء : في باب التيمم )1(وقال املازري. الوضوء أجزاه
في اجلَنب الناسي غسل مـا   )2(وهو ظاهر املدونة. بنية الوضوء ناسيا للجنابة، أنه يجزيه للجنابة

والعرق عنده بينه وبني التيمم، في أنَّ التيمم للوضوء ال يجزىء اختالف محلّ . زال عنه اجلبرية
والكُربى في املاء، فَقيس عليه بدله وهو التيمم، فإن غسل جنب عضوا بنيـة  الطّهارة الصغرى 

الوضوء ناسيا للجنابة، فكل من طهارة املاء أصل في ذلك العضو، وليست إحداهما بدالً عـن  
األخرى، وحكمها فيه واحد، فإذا كمل ذلك العضو غسل ما سواه من اجلسد، وكان تقدمـه  

ت اجلنابة، وقول بن عبد السالم أصالً والوضوء على غسل أعضاءه في الطّهارة غسل سواه إرتفع
الكربى فجاز ال شك فيه، واعتقاده مجازِية هذا الوضوء، يقضي أن ال يجزىء غسل محلِّه بنية 

وغسل : )3(الصغرى عن غسله الكُربى، وهو خالف ما تقدم للّخمي واملازري، ونبه خليل بقوله
على أنَّ مسحه ال يجزىء عن غسل اجلنابة، كمسح الرأس للوضوء ال . ضوء عن غسل محلّهالو

، بِخالف الغسل فإنه نوع واحد، فلذا لَم )4(يجزىء عن غسله للجنابة، الختالف نوعي املوجِب
األذن للوضوء، هل يجـزه عـن    )5(وانظر على هذا لو مسح صماخ. هوالوضوء عن محلِّ: يقل

  .ه للغسل، ألنه فعل واحد فيهما أو ال يجزئ ألنه مسنون في الغسل دون الوضوءمسح
وسئلَ اإلمام بن عقاب عما وقع ألهل املذهب في اجلبرية تسقط أثناء الصالة،  ]:مسألة [      

كليهِما طرأ  يجد املاء بعد الشروع في الصالة يتمادى، وفي: ؟ مع قولهم في املتيمم)6(أنه يقطع
مانع التمادي، وقد أشار بن عبد السالم فيهما لَما ذكر ولَم يجب شيء، وأشار إلَى أنَّ الفـرق  
واضح ولَم يتبين لي، وأظن أنَّ املازري حاول الفرق، غري أني لَم يقر في نفسي، فال أدري هـل  

  .هو لعدم فهمي، أو اجلواب غري متمكِّن

                                                 
  . 112/ املازري، شرح التلقني  )1(
 .130ـ  129/  1املدونة،  )2(

 .9/ س .خليل، م )3(
 .»الواجب « : س، ع أ، )4(
يـاقوت احلمـوي، معجـم    : أنظر. بالضم وآخره خاء معجمة، مشتقا من وجع يكون في الصماخ، وهو خرق األذن )5(

  .  480/  3البلدان، 
  . 29/ س .ابن احلاجب، م: أنظر. »وإذا سقطت اجلبرية قطع الصالة وردها ومسح « : قال ابن احلاجب )6(

فلـم  : تعلّق بذلك املَحلّ احلدثُ: فألنَّ اجلبرية لَما سقطت: قطع الصالة«  :قال خليلوفي توضيح قول ابن احلاجب،      
  . 396/ س .اجلندي، م: أنظر. »الصالة  يبق شرط الصالة بالنسبة إلَى ما بقي من
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أنَّ مسألة اجلبرية إذا سقطت في الصالة أنها معارضة بواجد : د هللا، أما ما قلتماحلم: فأجاب     
سحنون كمـا   )1(املاء بعد الشروع في الصالة بالتيمم، فاعلم أنَّ مسألة اجلبرية وقعت في سماع

املعارضة  قلت، ومعارضتها بِمسألة التيمم على الوجه الذي ذكرت ال تصح ألنَّ قولك في تقرير
وفي كالَ املسألتني قد طرأ مانع التمادي مصادرة، ألنَّ كون وجود املاء بعد الشروع في الصالة 
مانعا من التمادي هو محلّ النزاع، فال بد من تقرير املعارضة بني املسألتني على وجه مقبـول،  

ى جبرية القرحة مشروط بكونِها على وحينئذ نستحق اجلواب، وتقرير املعارضة أن يقال املسح عل
بعد املسح لَـم يجـزه    )2(القرحة إذ لو مسح على اجلبرية وهي باألرض ثُم وضعها على القرحة

باتفاق، والصالة بالتيمم مشروطة بفُقدان املاء، والشرطُ قد بطُلَ في كلتا الصورتني فيلزم بطالن 
نهما، ولَما أشار الشيخ بن عبد السالم إلَى هذه املعارضـة  املشروط بِها، كذا تقرير املعارضة بي

  .الفرق بينهما )3(وال خفاء في: قال
     4(وهو كما قال ألنَّ مسألة اجلبرية املشروط فيها وهو املسح، قد انتفى عن العضـو : قلت( 

حكما، ألنَّ موضعها  انتفاًءا حسيا، ضرورة سقوط اجلبرية التي باشرها املسح عنه، فيلزم انتفاؤه
حسا وإنما النظر اآلن  )5(حينئذ لَمعةً، ومسألة التيمم املشروط فيها هو التيمم املنتفي عن العضو

في حكمه هل يبطل أم ال؟ وال يلزم من بطالن حكم املشروط، حيث املشروط منتفـي حسـا   
بِمثابة قطع أصبع ونحوها مـن  بطالن حكمه حيث هو غري منتفي حسا، وإنما سقوط اجلبرية 

بعض أعضاء التيمم في الصالة، ألنَّ حينئذ ينتفي املشروط وهو التيمم عن تلك اللّمعـة حسـا   
موضع القطع لَمعةً، فينفي حكمه كاجلبرية، ففي هذا يقطع كما يقطع في اجلبرية، ومـا   )6(لبقاء

م أقف عليه، نعم خرج اللّخمي في مسألة التـيمم  ظننت من محاولة املازري الفرق في ذلك، فَلَ
وفرق بن بشري بينهما بأنَّ التيمم مستصـحب  . في اَألمة تعتق وهي في الصالة: من أحد األقوال

                                                 
  . »كتاب « : أ، ر )1(
 .»مشروط بكونِها على القرحة إذ لو مسح على اجلبرية وهي باألرض ثُم وضعها على القرحة «  -: س )2(
  . »تقرير « : + أ )3(
 . »العوض « : س )4(
 . »العوض « : س )5(
 .»النتفاء « : ع )6(
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مستصحبة لشيء، فيأتي فرق بن بشري فهو ينتزِل علـى   )1(لحكم فدلُّ ينوي عن الغسل، واَألمة
  .أعلم )2(مسألتك، واهللا

وسئلَ الفقيه سيدي محمد بن أبِي القاسم املشذّالي عن العاجز عن استعمال  ]:مسألة [      
، فهل يجب عليه تسخينه ليتوصل به إلَـى  )3(املاء البارد لمرض به، ويقدر على استعماله سخنا

تيمم لعجـزه عـن   تحصيل الطّهارة املائية إن تيسر عليه أسباب ذلك؟ أو ال يجب عليه ذلك وي
فهـل  / و 20/ استعماله؟ وإذا قلتم يجب عليه تسخينه فخاف خروج الوقت أم اشتغل بذلك، 

يكون حكمه حكم الصحيح الذي يخاف خروج الوقت أن تتشاغل باملاء فيدخله اخلالف املعلوم 
، وال يطلب منه فيها؟ ويقال ليس هذا كالصحيح ويتيمم اتفاقًا لوجود املرض فهو داخل في اآلية

  .التسخني إالّ مع فسحة الزمان، بينوا لنا ذلك ولكم األجر
لو كان املاء بارد ال يقـدر علـى   : ونصه )4(احلمد هللا، املسألة تكلَّم عليها العوفي: فأجاب     

ام لَخرج الوقت، فهل يتيمنه أو بعث إليه من احلممرض به إالَّ بتسخينه، وهو لو سخم استعماله ل
إلَى أنه يدخله اخلالف ممن لو تشاغل باملاء ذهب الوقت، وهو  )5(أو ال؟، ذهب بعض املعارضني

عندي خطأ بأنَّ كونه ال يقدر لمرض فهو مريض له حكم املرض، فيباح له التيمم الندراجه في 
هذا إن كـان  اآلية، بِخالف من ال يعوقه إالَّ قدر زمن اإلستعمال بأنه صحيح، فيدخله اخلالف 

لمرض، وإن كان لمشقّة تلحقه، فإن قلنا أنَّ املشقّة من غري مرض توجِـب التـرخص، كـان    
نظـر   )9(وفي تخطيته لبعض العصـريني  )8(العوفي )7(كالم )6(كاملريض وإالّ فكالصحيح، وهي

                                                 
 .»غري « + : ع )1(
 . »تعالَى « : + س )2(
  . »ا سخون« : أ )3(
روى عن ابن عباس وأبِي سعيد وابن عمر، وعنـه ابنـه احلسـن     ،الكوفي العوفي ابن جنادة عطية بن سعدأبو احلسن  )4(

/  1موسوعة أعالم املغرب، : أنظر. هـ11: توفي سنة وحجاج بن أرطاة وقدة بن خالد وزكرياء بن أبِي زائدة وغريهم،
 .326/  5الذّهبِي، سري أعالم النبالء،  .126

  .»املعاصرين « : ر )5(
 . »وهي «  -: س )6(
 . »كالم «  -: س )7(
  .»العوفي «  -: س )8(
 . »املعاصرين « : ع )9(
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علـى   )2(دريق )1(الحتمال أن يقال أنَّ املريض الذي يندرج في مضمون في اآلية، هو الذي ال
مس املاء مطلقًا، وهذا ليس كذلك، فإنما تعذَّر عليه مس املاء البارد فقط، وأما املُسـخن فهـو   
يقدر على استعماله، فيطالب باستعمال املاء من الوجه الذي يقدر عليه، ألنه باعتبار ذلك الوجه 

فإذا كان تشاغله بتحصيل ذلك من القادرين على استعمال املاء به، ويخرج عن مضمون اآلية، 
الوجه ال يفوته الوقت فواضح، وإذا كان بقيته صح إجراء اخلالف فيـه ممـا ذكـره بعـض     

  .أعلم )4(، واهللا)3(العصريني
وسئلَ الفقيه سيدي أبو عبد اهللا بن عقاب عما وقع في املشهور من أنَّ املُحرِم  ]:مسألة [      

ال ي ي كل زمان العاصي يلبس اخلفاملغصوب؟ إذ هو أيضا ف ي اخلفمسح؟ فهل ال قيل بذلك ف
غاصب وعاصِ بتماديه، وليس لقائل أن يقول النهي هاهنا عن اخلف بِخصوصيته وإالَّ فاملَحـلُّ  

 )5(قابل للخف طردي، والنزاع في ذي اخلف بِخصوصيته، كما أنَّ النزاع فـي ذلـك الـزمن   
ا؟بِخصوصيته أيض.  

املُحـرِم ال  : في املـذهب أنَّ  )6(احلمد هللا، أما ما قلتم من معارضة القول املشهور: فأجاب     
، فأصل هذه )7(بقول أهل املذهب يمسح على اخلف املغصوب بِجامع العصيان. يمسح على خفِّه

لصالة باملسـح  بأنَّّ الغاصب مأذون له في ا: وقد أجاب عن ذلك )8(املعارضة لصاحب الذّخرية
  .واحلج باملال املغصوب بِخالف املُحرِم بأنه لَم يشرع له املسح البتة. احلج )9(على اخلفّني في

  
  

                                                 
 .»ال «  -: ر )1(
 .»يقدر «  -: ر )2(
 .»املعاصرين « : ع )3(
 .»تعالَى « : + س )4(
 .»الزمان « : س )5(

  .   67/  1س، .ابن شاش، م. 28/ س .ابن احلاجب، م: أنظر. العاصي بِلُبِسه على األصح ال يمسح املُحرِم «  :املشهور )6(
. أخرج بالعاصي من لبسها للضرورة، فإنه يجوز له املسح، واملرأة على أنها ليست بعاصية على أنها تخرج بلفظة املُحرِم )7(

  .  388/  س.اجلندي، م: أنظر
سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، : ، تحقيقالذّخرية، )م 1285/ هـ 684ت ( القرافي شهاب الدين أبو العباس  )8(

   .  327/  19941بريوت، 
  . »اجلمعة « + : ع )9(
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     ي حقِّه اجلهة، ويستحيل اجتمـاع الوجـوب   : قلتخذه ففبناء اجلواب على أن املُحرِم ات
من يجوز تكليف ما ال يطاق، بِخالف  )1(واحلرمة في الشيء الواحد من جهة واحدة، إالَّ بِمنع

  اجتماعهما على مذهب اجلمهور الختالف اجلهـة، ورد املغصوب وما ذكر معه، فيصح اخلف
املسائل التي ذكرت من باب العزائم، ال : جواب القرافي بأنَّ )2(شيخنا رحمه اهللا تعالَى بن عرفة

سح على العزائم، وكذلك رد الشيخ أبو العباس وهى امل )3(من باب الرخص، فال تقاس الرخصة
في املسح على اخلف املغصوب على املتوضأ باملـاء   )5(قياس القرافي )4(أمحد بن إدريس البجائي

املغصوب، بأنَّ املاء املغصوب بنفس استعماله في الوضوء فات، وتعلَّقت قيمته بذمة الغاصـب،  
كل عضو يطهر بانفراده أو ال، فما حصل الوضوء به إالَّ حالة وبطُلَ وجوب رد عينه، سواء قلنا 

النظر ابتداًءا في تحقيق املذهب فـي  : فواته، وتعلَّق قيمته بذمته ال حالة وجوب رد عينه، وأقول
يعنِي للمتقـدمني،  . ال نص فيه: )6(حكم اخلف املغصوب هل يمسح عليه؟ فقال شيخنا بن عرفة

واختلف فيه الشافعية، ورده إلَى مسألة . وفي اخلف املغصوب نظر: بن عبد السالموقال الشيخ 

                                                 
 . »عند « : س، ع )1(
تر به، واملدية يذبح بِها، والكلب يصاد به، واملال وعلى قياسه على مغصوب املاء يتوضأ به، والثّوب يست« : قال ابن عرفة )2(

 . 165/ س .ابن عرفة، م: أنظر. »يحج به والصالة بالدار املغصوبة، يرد بأنها عزائم 
أو احلكم الذي شرعه اهللا تعالَى بناء على أعذار العباد رعاية لحاجتهم . احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر: الرخصة )3(

الضروري في أصول الفقه ، )م 1198/ هـ 595ت ( ابن رشد احلفيد أبو الوليد : أنظر. بقاء السبب املوجود للحكممع 
ابـن  . 60/  1994، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: العلوي جمال الدين، ط: ، تقدمي وتحقيق)مختصر املستصفَى ( 

انِي على شرح جالل الدين املُحلّي على منت جمع حاشية البن، )م 1355/ هـ 756ت ( السبكي تاج الدين عبد الوهاب 
ت ( الشاطبِي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى . 177/  1س، .اآلمدي، م.  21/  1، 1982، دار الفكر، بريوت، اجلوامع
، 2: راهيم رمضـان، ط إب: دراز عبد اهللا، اعتنى به: ، شرح وإخراجاملوافقات في أصول الشريعة، )م 1388/ هـ 790

   .   102/ س .ابن بدران، م. 188ـ  187/  1الشنقيطي، نشر البنود، . 268/  1، 1996دار املعرفة، بريوت، 
/ هــ  760: أمحد بن إدريس البجائي، أخذ عنه يحي الرهونِي وعبد الرمحن الوغليسي وابن خلدون، توفي بعد سنة )4(

: أنظر ترجمتـه فـي  . بن احلاجب في البيوع، نقل عنه القلشانِي واملشذّالي وابن زاغوم، له تأليف على مختصر ا1358
 80/  1ابن القاضي، درة احلجال، . 233/ س .مخلوف، م. 36/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 99/ التنبكتي، النيل 

 .     34ـ  30/  2س، .احلفناوي، م. 81ـ 
 .  327/  1القرافي، الذّخرية، : أنظر. غصوب، والذّابح بالسكِّني املغصوبة، فيأثَمان وتصح أفعالُهماأشبه املتوضأ باملاء امل )5(
 . 165/ س .ابن عرفة، م )6(
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على  )1(املُحرِم أظهر، لكن يعارضه املتوضأ باملاء املغصوب فإنه يرفع احلدث، ونص بن عطاء اهللا
ملتقدم وهذا خالف نص القرافي ا. ال يمسح على اخلف املغصوب، وهو وخف املُحرِم سواء: أنه
وكذلك قال في قواعده، فحصل من هذا أنَّ النص للمتقدمني من أهل املذهب . يمسح عليه: أنه

وفي خف غصـب  : )2(مفقود، وأنَّ املتأخرين اختلفوا فيه، ولهذا قال الشيخ خليل في مختصره
أنه ال يمسح عليه وال : ذا قلنامع أنه التزم في هذا املختصر أنه ال يذكر إالَّ ما به الفتيا، فإ. تردد

مناقضة، وإنما ترِد املناقضة على طريق القرافي، وقد يجاب عن املناقضة بالفرق بني النهي العـام  
والنهي اخلاص، وذلك أنّ املُحرِم النهي في حقّه نهي خاص وهو لبس اخلف وقـت اإلحـرام   

النهي في حقِّه نهي عام، ألنه  )3(اخلف، واملتوضأبِخصوصيته، فقويت املنافاة بني اإلحرام ولبس 
ممنوع من لبس اخلف املغصوب وقتا لوضوء وقبله وبعده، فاملنافاة بني لبس اخلـف والوضـوء   

مرتلة داللة املطابقة، والثّانِي مرتلة الظّاهر، وقد علم من مذهب بن  )4(بِخصوصيته، فيترتَّل األول
حرير أو نجسا،  )6(فيمن لَم يجد ثوبا: )5(لعام أخف من النهي اخلاص، لما قالهالقاسم أنّ النهي ا

ما ذاك إالّ ألنَّ احلرير النهي عنه عام في الصالة وغريها، فال منافاة . أنه يصلِّي باحلرير ال بالنجس
نافاة بينه وبينـها،  بينه وبني الصالة بِخصوصيتها، والنهي عن النجس خاص بالصالة، فقويت امل

النهي في حق املُحرم من حق اهللا، وفي حق الغاصب مـن حـق   : )8(بأنّ )7(وأيضا فقد يعرف
اآلدمي، واألول أشد، وأيضا فاملُحرِم عاصٍ بلبس اخلف من حيث كونه خفا ال بد فـي صـفة   

ن حيث وصفه العارض لـه،  لزائدة، والغاصب لَم يعصِ بلبس اخلف من حيث كونه خفا، بل م
  .أعلم )9(فال يلزم من منع األول منع الثّانِي، واهللا

                                                 
أبو محمد رشيد الدين عبد الكرمي بن عطاء اهللا اإلسكندري، أخذ عن األبياري وأبِي احلسن بن جبري، وتفقّه به ابن أبِي  )1(

. البيان والتقريب في شرح التهذيب، ومختصر التهذيب: م، من تصانيفه1215/ هـ 612: لطّرابلسي،  توفي سنةالدنيا ا
  .   167/ س .مخلوف، م. 394/  1السيوطي، حسن املُحاضرة، . 40/  2س، .ابن فرحون، م: أنظر ترجمته فَي

  .13/  س.خليل، م )2(
 .»ته فقويت املنافاة بني اإلحرام ولبس اخلُف واملتوضأ وقت اإلحرام بِخصوصي«  -: ع )3(
 .»األول «  -: ع )4(
 . 36/  ابن احلاجب، جامع األمهات )5(
  .»ثوبني « : س )6(
  . »يفرق « : ع )7(
 .165/ س .ابن عرفة، م )8(
 . »تعالَى « : + س، ع )9(
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وسئلَ اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق عما نقل بن عرفـة فـي    ]:مسألة [      
أنظر هذا، قـد  . ال نص في جنب لَم يجد املاء إالّ في مسجد: )1(مختصره عن املازري أنه قال

أنَّ هذا جنب عاجز عن املاء وكل عاجز عنه يتيمم، أما عجزه : خذ املسألة قريب وبيانهيقال مأ
عند خارج املسجد فحسي، وأما عجزه عن ماء املسجد فحكمي، واملعدوم شـرعا كاملعـدوم   

ـ / ظ 20/ حساً، فإذا ثبت بِهذا  يء الدليل أنها من أهل التيمم جاز له التيمم ليستبيح به كل ش
منعته اجلنابة، وال يقال أنه إذا تيمم لدخول املسجد صار واجدا للماء فبطل تيممه، فيقـع فـي   
: محذور الكينونة في املسجد جنبا غري متيمم، فمنع من الدخول بالتيمم ألجل هذا، ألنا نقـول 

وجـود والقـدرة علـى    نمنع أنَّ وجود املاء مستقل باإلبطال، بل الوصف املُبطل مركَّب من ال
وما عندكم  )2(اإلستعمال، وواضح أنه غري قادر على اإلستعمال في املسجد، فانظروا هذا البحث

  .فيه
من منع كربى  )5(أشعرتموه )4(حسن، واستداللكم ظاهر، وما )3(احلمد هللا، بحثُكم: فأجاب     

مة من نحو املانع املذكور، أو مع متى يتيمم كل عاجز عنه مع السال: هذا القياس كله، بأن يقال
وجود األول ممنوع، والثّانِي مسلّم قد أجبتم عنه بأحسن جواب، إالّ أنه ال يتم في كل الصور، 

 )6(إالَّ على القول بِمنع التطهري في املسجد، ولكن ظاهر ذلك املنع عند القائل به الكراهة، وأمـا 
يغتفر للقـدوم علـى   : ، بل وال على الكراهة، الحتمال أن يقالبِجوازه فال يتم اجلواب: القول

املكروه لتحصيل الواجب، ألنَّ تجنب املكروه من باب جلب املصالح، وفعل الواجب من ذلك، 
                                                 

 . 149/ س .ابن عرفة، م )1(
  . 319/ س .اجلندي، م: أنظر. كان البثًا في املسجد، باجلنابة، واخلروج أخون منه: بالتيمم فإنه اشتغل: أما النظر )2(

أقيمت الصالة وعدلت الصفوف قياما فخرج رسـول اهللا  « : فعن أبِي هريرة رضي اهللا عنه، قال): باحلس ( أما اخلرب      
مكانكم، ثُم رجع فاغتسل، ثُم خرج إلينا ورأسه يقطر، : جنب، فقال لناصلّى اهللا عليه وسلّم، فلما قام في مصالّه ذكر أنه 

  .  605: صحيح مسلم، ح. 640ـ  639ـ  275: صحيح البخاري، ح: أنظر. »فكبر فصلّينا معه 
  . 292/  1املازري، شرح التلقني، : أنظر. »هذا مما ال أحفظ فيه «  :قال املازريو     
: أنظـر . »فعلى هذا إذا اضطر إليه وجب عليه التيمم . ألنّ اجلنب ال يمر في املسجد: قد قال مالك« : وقال الباجي     

  .    112/  1الباجي، املنتقى، 
 . »بحث « : + س )3(
 . »وما «  -: س )4(
 .»استشعرتموه « : ع )5(
 . »على « : + س )6(



384 
 

ومن درء املفاسد، وقد علمت أنَّ درء املفاسد مقدم على جلب املصالح وله نظـائر، فقـولكم   
ما ترى، وانظروا قول شيخنا بن عرفة في  )1(مال في املسجد فيهواضح أنه غري قادر على اإلستع

ال يدخل اجلنب املسجد عابر سبيل دخوله ألخذ : وأخذ بعض املتأخرين من قول مالك: )2(قوله
صالة املسافر كمـاء لفقـد    )3(ما وجه هذا األخذ؟ ألنَّ معنى اآلية عند مالك. املاء ألنه مضطّر

نفس الصالة ال موضعها الذي هو املسجد، وإنما يتم هذا األخذ لو كان املراد التيمم، وأنّ املراد 
عند مالك بالصالة موضعها، بقي في املسألة شيء، وهو أنّ كالم املازري إنما هو بحث على ما 
قاله أهل املذهب في هذا الفرع، وليس فيه ما يدلّ على أنّ مدرك احلكم فيه خفي، وهو متطلِّب 

نص، ال لدليل احلكم باآلية كان بعزيز حفظكم وكثري اطِّالعكم، بارك اهللا لكم في هذا املقام لل
البحث على ما وقع لألصحاب في هذه املسألة نصا أن قَدرتم، أو ما يتناسى به من نصوصهم إن 

عن ابن دقيق  :)5(، كما فعل شيخنا رضي اهللا عنه في ما حكى)4(لَم تجدوا نصا في عني النازلة
مع مالك رضي اهللا عنهما، فإن صحت احلكاية كان سـكوت   )6(من حكاية محمد بن احلسن

اإلمام كالنص في عني النازلة، إذ لو لَم يكن ما ذكر من احلكم صحيحا ألنكـره عـادة، واهللا   
األمر من بابه ولو كنتم أعلم، لكنكم زاد اهللا في معناكم لَما كنتم في مقام البحث والنظر، أتيتم 

في مقام الفتيا بِمذهب مالك، الحتمال أن يكون لكم رأي آخر، على أنه ال أرى لكـم هـذا   
أخبار شيوخ األندلسيني، وغالب  )7(التقييد، لوال ما جرى من عرف الوقت، وقد رأيت في بعض

                                                 
   . »نظر « : + أ )1(
 .149/ س .ابن عرفة، م )2(
  .145/  1املدونة،  )3(
 .»الالّزمة « : ر )4(
بالَ، يدخل اجلنب : ذكر ابن دقيق العيد أنَّ محمد بن احلسن سأل عنها مالك بِحضرة أصحابه؟ فأجابه« : قال ابن عرفة )5(

م ويدخل ألخذ يتيم: فما تقول أنت؟ قال: املسجد، فأعاد محمد سؤاله، فأعاد مالك جوابه، فأعاد محمد، فقال له مالك
ما أكثر من : ال أعرفك، فقال له محمد: هاهنا، وأشار إلَى األرض، فقال له مالك: من أين أنت؟ قال: املاء، فقال له مالك

إنما أشار : أيكذب يقول من هاهنا؟ فقال له أصحابه: هذا محمد بن احلسن، فقال: ال تعرف، وانصرف، فقال له أصحابه
 .  149/ س .ابن عرفة، م: أنظر. »هذا أشد  :إلَى األرض، قال

اجلامع الكـبري،  : م، من تصانيفه804/ هـ 189: محمد بن احلسن الشيبانٍي، من أقطاب املذهب احلنفي، توفي سنة )6(
/  1، موسوعة أعالم املغرب. 199/  2اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : أنظر ترجمته في. اجلامع الصغري، كتاب السير

170 . 
  . »بعض «  -: أ )7(
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؟ وكأنـه  )2(مذهب مالك تسأل أَعن: ، أنه كان إذا استفْتي في مسألة يقول)1(ظني أنه األصيلي
أنّ له رتبة اإلجتهاد، ومما يتأنس به مـن  : أو عن ما يقتضيه العلم باإلطالق؟ وكان يقال: يقول

ـ  م من كتاب النمة من التيمي آخر ترجيخ في هذه املسألة، ما ذكره الشقل املذهبِي ف3(وادرالن( 
فعلى . جد فاحتلم قال ينبغي أن يتيمم لخروجه منهقال بعض أصحابنا فيمن نام في املس: ونصه

هذا يتيمم لدخوله ألخذ املاء منه بِجامع الضرورة، وال سيما مع مالحظة قاعـدة أنَّ   )4(مقتضى
الدوام كاإلبتداء، فإن فرق بأنَّ ضرورة اخلروج منه معينة بِخالف ضرورة الدخول فكانت أشد، 

لَّة األصل أو تزيد، عورض بضرورة احلاجة إلَـى اسـتعمال املـاء    والفرع ال بد من مساواته ع
ا، ها إمجاعالواجب هو، ربما كانت أشد لتحقُّق وجوب الطّهارة املائية من أجل الصالة مع إمكانِ

فيجب كل ما يتم إالّ به، ألنَّ ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجب، وأما كينونة اجلنـب فـي   
سبحان اهللا إنّ املؤمن ال « : حقَّق املنع منها كذلك، بل قوله صلّى اهللا عليه وسلّماملسجد فلم يت

فهذه الصفة املتضمنة التعجب من اعتقاد غري ذلك وغريه من الظَّواهر الكثرية، تدلُّ . )5(»ينجس 
جواز دخول اجلنـب واحلـائض   : )6(على جوازها، ومن ثَم ذهب بن مسلمة من أصحابنا إلَى

ولَم يقل أحد بعدم وجوب ما يؤدي إلَى الطّهارة مـع  . املسجد، ومقامهما فيه وتستنفر احلائض
القدرة عليه، ومسألة مريد الدخول لَها تعلّق بِمسألة ما ال يتم الواجب إالّ به، ومسـألة مريـد   

تعلّق بِمسألة الشيء  الدخول لَها تعلّق بِمسألة ما ال يتم الواجب إالَّ به، ومسألة مريد اخلروج لَها
من : الواحد له جهتان، كالصالة في الدار املغصوبة، وأخص مسائل هذا األصل بِها شبها مسألة

ويكون التيمم هنا كالتوبة ويتيممها من الفرع، احلائض تطهر أنها ال توطأ . توسط أرضا مغصوبة
                                                 

أبو محمد عبد اهللا بن إبراهيم األموي املعروف باألصيلي، أخذ عن اللُّؤلؤي وابن أبِي زيد وابن شعبان واألري وغريهم،  )1(
الئل كتاب الد: م، من تصانيفه1003/ هـ 392: وأخذ عنه ابن احلذاء وابن العجوز وابن أبِي صفرة وغريهم، توفي سنة

الذهبِي، سير . 642/  2س، .عياض، ترتيب املدراك، م. 164/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. إلَى أمهات املسائل
  .   560/  16أعالم النبالء، 

 .»يسأل «   -: ر )2(
  .125/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )3(
  .»مقتضى «  -: ر )4(
 . 58ـ  57/  1صحيح مسلم، . 178/  1بن ماجه، سنن ا )5(
ال ينبغي للحائض أن تدخل املسجد، ألنها ال تأمن أن يخرج منها ما ينزه املسجد عنـه، ويـدخل   «  :قال ابن مسلمة )6(

بثوب  يجوز كون اجلنب فيه، وكذلك احلائض إذا استظفرت: وعلى قول ابن مسلمة: اجلنب لألمن من ذلك، قال اللَّخمي
 .   302/ س .اجلندي، م: أنظر. »
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ومسألة من قال المرأته إن وطأتك فأنت : يونس بطهر التيمم، ألنه ينتقض بأول املالقاة، قال بن
فإنه ال يمكن من وطئها عند األكثر إذ باقي وطئها حرام، وإليك تمام ما ينشأ مـن  . طالق ثالثًا

  .، واهللا املوفِّق بفضله)1(تجاذب هذين األصلني إياهما
ى خالفًـا فـي   وسئلَ أيضا سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق عن اللّخمي حك ]:مسألة [      

اجلنب يتيمم لصالة ثُم تحضر صالة أخرى، فهل ينوي بتيممه الثّانِي اجلنابة؟ أو احلدث األصغر؟ 
وجد من املاء مقدار ما يتوضأ بـه؟ والـذي    )2(هل يلزم القائل ينوي احلدث األصغر إذا: فانظر

  .يظهر أنه إلزام قوي ال مقر عنه، فتأملوه
حلمد هللا، ال بد قبل اخلوض في هذه املسألة من جلب كالم اللّخمي ثُم البحـث  ا: فأجاب     

األصغر، أو  )3(معه ونصه، ويختلف إذا نوى بالتيمم اجلنابة، ثُم أحدث هل ينوي بالتيمم احلدث
يصـيب   أنَّ له أن: اجلنابة؟ فعلى الظّاهر من املذهب ينوي بالثّانِي اجلنابة، وعلى قول بن شعبان

وإلَى هذا يرجع قول بن القاسم فـي  . احلائض إذا طهرت بالتيمم وتيممت تنوي احلدث األصغر
تطهر وهي في السفر وال ماء معها فتيممت وصـلّت ثُـم أراد   : ألنه قال في احلائض )4(املدونة

دث الوضوء وهـو  ليس له ولَها أن يدخال على أنفسهِما أكثر من ح: )5(زوجها أن يصيبها؟ قال
فهذا الكالم كما ترى ليس فيه اجلزم بِحكاية خالف، وإنما هو أجراه خـالف علـى   . الغسل

خالف، ألنَّ عادة هذا الشيخ على ما تلقيناه من األشياخ، وال يخفى على كبري علمكم أنـه إذا  
املسألة يمكـن   فهو إشارة إلَى أنَّ. يختلف: فهو خالف ثابت منصوص، وإذا قال. اختلف: قال

أن يدخلها اخلالف أجزاًءا، وهذا املوضع من النوع اآلخر، فأما ما نسبه لظاهر املذهب فصحيح، 
وإنما تستباح به الصالة احلاضرة فـال  / و 21/ ألنَّ التيمم على أصل املذهب ال يرفع احلدث، 

ر لغريه، وأما إلزامه نية احلدث األصـغر  جرم يلزم تكراره، أما بنية األكرب للجنب، أو بنية األصغ
على قول بن شعبان املذكور، فكان بيان املالزمة بينهما عنده، واهللا أعلم، أنه لَما أباح الوطء دلَّ 
على ارتفاع احلدث األصغر، لَم يبقى إالَّ حكمه فال يلزم إالَّ بنيته، وعند هذا نقول ال نسـلِّم أنَّ  

                                                 
 .»ما إياه«   -: ر )1(
 .»فانظر هل يلزم القائل احلدث األصغر إذا «   -: ر )2(
   .  »احلدث «  - :ع )3(
 .150/  1املدونة،  )4(
 . ن.ن، ص.م )5(
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ى ارتفاع حكم احلدث األكرب عنده، لجواز أن يكون يرى استباحة الوطء إباحة الوطء دليل عل
قول بن  )1(بال تيمم مع بناء حكم احلدث األكرب، كاألمر في استباحة الصالة معه، وإنما توجبه

اح ، الطّهارة التي تسـتب )2(طهرن ﴾ى يت﴿ ح: شعبان، بناًءا على املُراد به الطّهارة في قوله تعالَى
بِها الصالة باملاء كانت أو بالتراب، أنه إذا حصلت الطّهارة الترابيـة لمـن ارتفـع حيضـها     

الوطُْء، كمـا تسـتبيح   : واستباحت به الصالة حصل لَها، استباحت ما يتبع الصالة، ومن ذلك
الوة ونحـو  وركعتيه، ومس املُصحف والقراءة، وسجدة الـت  )3(النافلة بعد الفريضة، والصواب

ذلك، فكما ال يلزم من استباحة هذه األشياء املستتبعة الستباحة الصالة بالتيمم مـن اجلنابـة،   
حدثه كذلك ال يلزم ذلك من استباحة الـوطء تابعـا    )4(اإلقتصار على نية احلدث األصغر، بل

ثًا أصـغرا أم ال،  للصالة، فإذا حضرت صالة أخرى لزمه تجديد نية احلدث األكرب، أحدث حد
اللهم إالّ على القول بِجـواز صـالتني   . أحدث: وعلى هذا ال حاجة في فرض املسألة إلَى قوله

يتيمم واحد، يتيمم وكأنه إنما زاد ثُم أحدث، ويعنِي احلدث األصغر لئَالَّ يتوهم أنه قبله بـاقٍ  
كما ترى في غاية الضعف أن قصد ما يعطيه رفعها، وهذا  )5(على حكم اجلنابة، فيلزم تجديد نية

ينوي األكـرب قبـل أن    )6(مفهوم الكالم، ألنه يوهم على القول بتجديد التيمم لكل صالة، ألنه
يحدث، وينوي األصغر بعده، ولو قال ينوي األصغر، فإن لَم يحدث إذا كرر التيمم لكان أولَى، 

ال : ، يرجع إلَى ذلك فال يخفى ضعفه، ألنه فهـم مـن قولـه   وأما ما ذكر من أنَّّ كالم املدونة
أكثر من حدث الوضوء أنهما سالمان من غري حدث الوضـوء، فـال   . يدخالن على نفسهما

يلزمهما إالَّ نية حدث الوضوء، وليس مراده في املدونة هذا املعنى، وإنما مراده أنَّ التيمم لكـل  
رورة فقد املاء، فمن كان متوضئًا، فال ينبغي له أن يتسبب في نقـض  حدث، إنما يقدم عليه لض

وضوئه إن لَم يكن معه ماء، ومن كان سالما من اجلنابة وال ماء معه، فال يتسبب فـي نقـض   
طهارته الكُربى أنه قادر على أن يصلِّي بغري جنابة، ومن ارتفع حيضها وتيممت، فال تدخل على 

                                                 
  .  »يوجه « : أ )1(
  .222/ البقرة  )2(
   .  »الطّواف «  :ع )3(
   . »بعد « : أ )4(
   .  »لكلِّ صالة « +  :ع )5(
رفعها، وهذا كما ترى في غاية الضعف أنّ قصد ما يعطيه مفهوم الكالم ألنه يوهم على القول بتجديد التيممم «  - :ع )6(

   .  »لكلِّ صالة ألنه 
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اج إلَى التيمم لَها وهي قادرة على تركه، ال سيما أن قلنا في اجتماع اجلنابـة  نفسها جنابة فتحت
احلدثني عند الغسل لَهما، ألنّ ذلك دليل على تغيـر حكميهمـا،    )1(واحليضة ال بد من نية رفع

من غـري  ويشهد له غريها فرع، وإنما تدخل على نفسها ما ال بد لَها منه، كاحليضة التي نالتها 
ال يدخالن على : )2(اختيارها، وكذا ما ينالُها من احلدث األصغر من غري اختيارها، على أنَّ قوله

من حدث الوضوء الذي ال بـد   )3(أكثر: أما أن يكون املعنى. أنفسهما أكثر من حدث الوضوء
أما أن يكون املعنى مجاز العدم قدرتهما على تركه، و. ال يدخالن: منه، فيكون النهي املفهوم من

من حدث الوضوء باإلختيار، وذلك في حق املرأة مطلقًا، ألنها بعد ارتفاع حيضها فـي هـذه   
الصورة لَم يحصل لَها وضوء تسببت في نقضه لتصلِّي بالتيمم، وفي حق الرجل مقيد بِما إذا لَم 

. ال يدخالن: )4(ملدونة خلطه الرجل واملرأة في قولهيكن متوضئًا، ويدلُّ على أنَّ هذا مراده في ا
ومعلوم أنَّ الرجل لَم يكن عليه موجب الطّهارة الكربى ورفعه بالتيمم، وإنما كان ذلك لو كان 
صحيحا في املرأة بعد ارتفاع حيضها وتيممها، وأيضا لو منع املتوضئني من التقبيل مع أنه مـن  

التـيمم   )5(ال يدخالن على أنفسهما ما يقدران على تركه، كان: املعنى حدث الوضوء، علم أنَّ
وال يطأ املسافر إمرأته كانا على : قال )6(إنما شرٍع للضرورة، ويتبين ذلك بِجلب نص التهذيب

وكذلك إن طهرت إمرأته . وضوء أو غري وضوء، حتى يكون معهما من املاء ما يكفيهما للوضوء
 )7(وال. ا في سفر وتيممت فال يطأها حتى يكون معهما من املاء ما يكفيهما للوضوءمن حيضه

وال يخفى بعد اإلطِّالع . يدخالن على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء، إذا لَم يكن معهما ماء
 على نصه أنَّ املقصود ما ذكرنا، فمنع الرجل من وطأ من طهرت من احليض بين ألنه يدخل على
نفسه حدث اجلنابة، كقدوم املتيمم على ما ينقض الوضوء، وكقدوم من له الوطء على التـيمم  
على وطأ آخر، ألنَّ األمر ليس كذلك، ألنَّ حدث اجلنابة كما أشرنا إليه مغاير لحدث احليض، 

                                                 
  .  »رفع «  -: أ )1(
 .150/  1املدونة،  )2(
  .  »أكثر «  -: أ )3(
 .150/  1املدونة،  )4(
  .  »ألنَّ « : أ )5(
   .  197/  1، س.الرباذعي، م )6(
وكذلك إن طهرت إمرأته من حيضها في السفر وتيممت فال يطأها حتى يكون معهما من املاء ما يكفيهمـا  «  - :ع )7(

   .   »للوضوء وال 
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الختالف أحكامها كقراءة احلائض ونومها من غري وضوء على قول ونحو ذلك، وكما قيل أنَّ 
احلائض إذا أجنبت وأرادت القراءة أنها تتطهر بإحدى الطّهارتني بنية رفع اجلنابة لتقرأ، واختالف 
اللّوازم يدلُّ على اختالف امللزومات، فإذا وضح ما في كالم اللّخمي من ضعف التخريج سقط 

فـي   لذي قال بـن احلاجـب  النظر في إلزام ما ألزمتم، ألنَّ النظر فيه حينئذ يكون من املعنى ا
فإن كان فرعا يخالفه املستدل، كقول احلنفي في الصوم بنية النقل أتى بِما أمر بـه،  : )1(القياس

فيصح كفريضة احلج، فقاس ألنه يتضمن اعترافه باخلطأ في األصل، ولَئن نزلنا عن هـذا املقـام   
كان بن شعبان ومن يرى أنَّ التيمم يرفع احلدث إن : وسلَّّمنا صحة التخريج، لكان لنا أن نقول

مطلقًا، وأنَّ التيمم لرفع احلدث األكرب إذا أحدث حدثًا أصغرا، إنما ينوي بتيممه رفع األصـغر  
إن لَم يجد من املاء إالَّ قَدر ما يتوضأ به، أنه يتوضأ بـه، ألنَّ حدثـه   : لزمه، كما قلتم أن يقول

ع كما يرتفع باملاء وهو واضح، وإن كان يرى أنه ال يرفعه مطلقًا ويرفعه إلَـى أن  األكرب قد ارتف
يجد املاء، فاإللزام ال يتم، ألنَّ كل من ذهب إلَى أحد هذين القولني من أهل مـذهبنا ال يـرى   

 وإن كان مع اجلنب من املاء قدر ما يتوضـأ : )2(تلفيق الطّهارة من ماء وتراب، قال في املدونة
ومثلـه  . يتيمم للجنابة لكل صالة أحدث أم ال، فإن كان به أذى غسله بذاك املاء وال يتوضأ به

فيمن لَم يؤمن بدنه صحيح، إالّ نحو اليد والرجل، فلو غسل ما صح ومسح  )3(قول بن احلاجب
اللّخمي  وقد بانَ لك أنَّ. على اجلبائر، لَم يجزه كصحيح وجد ماء ال يكفيه فغسل ومسح الباقي

، هل برفع احلدث رفعا مطلقًـا أو  )4(لو بنى ما أراد تخرجيه من اخلالف على اخلالف في التيمم
ال؟ لكن بناؤه صحيح وإلزامكم واضح، وإنما عدل على البناء على هذا اخلالف، واهللا أعلم إلَى 

ث رفعا مطلقًا عزيز، وإن كان ما ذكر، ألنَّ وجود قول صريح في املذهب بأنَّ التيمم يرفع احلد
  .أعلم )6(، واهللا)5(كثري من كالمه هو وكالم غريه من املتأخرين، يشري إلَى اختيار ذلك القول

                                                 
  .1162/  2 منتهى السؤل، ابن احلاجب، )1(
 . 147/  1املدونة،  )2(
 .27/  احلاجب، جامع األمهات ابن )3(
    .  »التيمم «  -: أ، ر )4(
    .  »القول «  -: أ )5(
    .  »تعالَى « : + أ )6(
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وسئلَ سيدي عبد الرمحن الوغليسي عن رجل له ماشية تلجيه إلَى منـازل   ]:مسألة [      
ضافًا، هل يي أغلب األوقات مم أم   )1(جوز لهقليلة املاء، وإن وجد يكون فأن ينتقل إلَى التـيم

قلتم باجلواز، فما احلكم في جواز كسبه املاشية، هل يجوز له كسبها؟، أو / ظ 21/ ال؟، فإن 
ينتقل إلَى غريها؟، والفرض أنه ال يخلصه مع اهللا من حق هذه املاشية، إالَّ املنازل املذكورة، وهو 

لربا ال محالة، وهل يجوز لمن أضاف أن يأكل الطعام الذي إن تحرف بغري هذه احلرفة وقع في ا
  .يستعمل باملاء املضاف والنجاسة حاصلة؟ وإن لَم يأكل الطعام تقع املباغضة بينه وبينهم

احلمد هللا، وهذه يجوز له أن ينتقل إلَى التيمم عند فقد املاء وهـو علـى احلالـة    : فأجاب     
لألماكن التي يعلم أنَّ الصالة تدركه بِماء وليس بِها ماء، ويتعين عليـه   املذكورة، وليستعر باملاء

ذلك، ويجوز له كسب املاشية على ذلك الوجه، وال يأكل من طعام خالطتـه النجاسـة، وال   
  .أعلم )2(يلتفت إلَى ما ذكر من العذر، واهللا

 )3(إالَّ أنه يجد عنده ما ينفر منـه  وسئلَ اإلمام بن عرفة عن الذي يجد املاء، ]:مسألة [      
يريده إالَّ : بأنَّ ذلك ال يبيح له التيمم، قال بعضهم: املتوضأ، كاحلنش والفأرة والوزعة، فأجاب

  .أن يخشى هالكه
ه أو أَمته أنهما ال يتطهـران مـن   توسئلَ بعضهم عن رجل إذا علم من زوج ]:مسألة [      

  .عليه وطئهما لما فيه من إعانتهما على ترك الصالة أم ال؟ اجلنابة، هل يحرم
أنه يفعل فيهما الواجب من أمرهما بذلك، ويزجرهما عن تركه، إما بِمباشـرة أن  : فأجاب     

أمكنه، وإما بإائه ذلك لوالّة األمر، وال يكون ذلك مانعا له من وطئها، فإن لَم يقدر على ذلك 
األمر، وعلم أنه إن وطئها تركت الصالة فهو مخير بني أن يصرب على تـرك  وعسر تناول والة 

الوطْء أو يطلِّق، ألنه إن صرب سلم من اإلعانة على ترك الصالة، وإن وطَأَ أعان على ذلك ومـن  
مي حقِّه أربعا باألصالة، فعليه إن أراد الوصول إلَى استيفاء حقِّه، ال يستوفيه إالَّ بطريـق ال تحـر  

فيها، فإن عجز عن ذلك وجب عليه فراقها، ألنه منكر يباشره وقد عجز عن إزالته، إما بتـرك  
الوطء وإما بتأديب من يفعله فيجب عليه طالقها، فإنَّ تبعتها نفسه من زوجة أو أَمة ولَم يقـدر  

يها إالَّ عنـد  على فراقها وال على بيعها وال على أن تصلِّي وال على زجرها، فال يجوز له أن يأت
                                                 

    .  »له «  -: ع )1(
 .»تعالَى « : + س ر، )2(
    .  »منه «  -: ر ،أ )3(
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خوف العنة على نفسه، فإنَّ ذلك ضرورة تبيح له الوقوع في محرم من تركها الصالة، إذ هـو  
  .أخفى من الزنا واملعونة على املعصية ال تجوز

وسئلَ بعض التونسيني عن اإلشكال الذي أورده الغمـاري مـن متـأخري     ]:مسألة [      
إن كـان مسـح   : بأن قال. يمسح على اخلف فوق اخلف: )1(في قولها التونسيني على املدونة

األعلى بدالً من غسل الرجلني، لزم غسلهما برتعه، وإن كان بدالً من مسح األسـفل لـزم إالّ   
  .يمسح األعلى، وال من مسح األسفل والالّزمان باطالن فيبطل امللزوم وهو املسح؟

ناب عن ذلك مسح  )2(ه يلزم غسل الرجلني إذا نزع األعلى، فلمانختار األول قول: فأجاب     
األسفل، وإنما يلزم غسلهما لو لَم يكن منه بدل، ولذا حكى اللّخمي اإلتفاق على مسح األعلى 

: )4(وهو مسح األسفل، وانظـر  )3(إذا لبسه بعد مسح األسفل، لوجود البدل عن غسل الرجلني
  .)7(جبرية )6(منع مسح جبرية فوق :)5(الفرق بينهما، وبني

وسألت بعض أصحابنا التلمسانيني عن املسألة أعاله، فأجابنِي بعضهم بـأن   ]:مسألة [      
يلزم أن ال يمسح على األعلـى حتـى   : نختار أنَّ اخلف األعلى بدالً من األسفل، قولكم: قال

نسبة إلَى األعلى واألسفل، وهو غسل ال يلزم لحصول شرط املسح بال: يمسح على األسفل، قلنا
الرجلني فإذا نزع األعلى الذي هو بدل من األسفل، تعين مسح األسفل عمالً بِمقتضى البدليـة،  

: نختار إن مسح األعلى بدل من غسل الرجل فال يحتاج إىل غسلها، وأجابنِي بعضهم: أو يقال
الرجل، وما ألزم من وجود غسل الرجل ال يلزم، بل بأن قال نختار الوجه األول من أنه نيابة عن 

                                                 
 . 143/  1املدونة،  )1(
    .  »قلنا « : ر ،أ )2(
 .»الرجلني   « -: ر )3(
جاز له املسح علـى  : زعم اللّخمي أنّ اخلالف بينهما إنما هو لبس اَألعلَيينِ قبل أن يمسح على األسفلني« : قال خليل )4(

 .382/ س .اجلندي، م: أنظر. »اَألعلَيينِ اتفاقًا، ومنشأ اخلالف على القياس في الرخص 
تحتهما جلد مخروز، ثُم رجع إلَى أن ال يمسح عليهما ألنَّ الرخصة يمسح عليهما إذا كان فوقهما ومن : لمالك قوالن )5(

 . 143/  1املدونة، : أنظر. لَم ترد فيهما
    .  »فوق «  -: ع ر، )6(
    .  »جبرية «  -: ع ر، )7(
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غايته أنَّ الطّهارة في الرجل تنتقض برتع األعلى، فيصري بِمرتلة ما لو ابتدأ الوضوء، فإنه يمسـح  
  .لبسه على طهارة، والدوام فيها كاإلنشاء، واهللا أعلم )1(على األسفل، إذ قد

، قال )2(ح البس لمجرد املسح، كاحلناء ونحوه في املدونةال يمس: لَما قالوا ]:مسألة [      
لَم يعلِّلوا املنع بِحائل احلناء وما يلف عليها، بل علَّلوا بقصد اللّبس بِمجرد : بعض التونسيني قلت

حيـة  املسح، فيؤخذ من هذا املسح على اخلف يجعل تحته رحيية، إذ ال مانع يتوهم إالَّ كون الريِ
حائلة بني الرجل واخلُف، وذلك ملغى لظاهر املدونة على تأويلها عند الشيوخ، وفي إمجاعات بن 

، )4(وبه أفتى شيخنا بن عرفة )3(ونص عليه بن العطَّار. صحة املسح على مسألة الريِحية: القصار
ولَم يغسل، وال مسح إن كان ثُم نزع  )5(لو مسح في وضوء التجدد: قال بعض تالمذة بن عرفة

ولَم أره نصا، وعرضته على بن عرفة فصوبه، وقـال  . بطل وضوء التجدد فقط )6(املرتوع أعلى
وقاسه بعضهم على التيمم، ألن كالً منـهما  . ال نص في املذهب تجديد املاء للمسح: )7(أيضا

اء لمسح األذنيني ألنه جنس أقرب إذ هو مسح مبنِي على التحقيق، واألولَى قياسه على تجديد امل
مسح بِماء، واألول مسح بتراب، وهذا كقياس مسمى اليد في التيمم عليه في الوضوء، فيكون 

  .إلَى املرفَق، ال على القطع في السرقة فيكون إلَى الكوع
  

                                                 
    .  »من « : ع )1(
ن جعل حناء في رجليه ولبس اخلُفَّني ليمسح ال يِمسح من لبس اخلفَّني ليمسح عليهما من غري ضرورة داعية إليهما، كم )2(

لَم : وإن مسحوا: وقال ابن وهب وابن هارون. املشهور أن هؤالء ال يمسحون: عليهما، أو لبسها لينام، قال ابن عطاء اهللا
  .387/ س .اجلندي، م. 67/  1س، .ابن شاش، م: أنظر. يجزيه: وقال أصبغ. يجزِهم على املشهور

وسألت مالكًا عن املرأة تخضب رجليها باحلناء وهي على وضوء، فتلبس خفَّيها « : ى الكراهة ما جاء في املدونةوعل     
 .     144/  1املدونة، : أنظر. »ال يعجبنِي ذلك : لتمسح عليهما، إذا أحدثت أو نامت أو انتفض وضوؤها، قال

/ هــ  330: ن سعيد األموي، املعروف بابن العطّار األندلسي، ولد سـنة أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن عبيد اهللا ب )3(
م، أخذ عن أبو عيسى اللّيثي وأبِي بكر بن القوطية وأبِي عبد اهللا بن اخلراز وأبِي عثمان سعيد بن أمحد بن عبد ربـه،  941

م، لـه  1008/ هـ 399: ذي احلجة سنة ولقي ابن أبِي زيد القريوانِي وناظره، وأخذ عنه ابن الفرضي وغريه، توفي في
الصفدي، . 650/  2عياض، ترتيب املدارك، . 384/  8، 2: س، مج.ابن بشكوال، م: أنظر ترجمته في. كتاب الوثائق

  .       53/  2س، .م
 . 165/ س .ابن عرفة، م: أنظر. »وال خري فيه للرجل لينام « : قال ابن عرفة )4(
    .  »التجرد « : ع )5(
    .  »أعلى «  -: أ ،ر )6(
 . 148/ س .ابن عرفة، م )7(
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أنه يتيمم على احلشـيش  : دوسن )2(والوقَار )1(لَما نقل بن عرفة عن األبهري ]:مسألة [      
فعلى هذا من كان في سفينة، وهال عليه البحر ولَم يصل إلَى املاء، هل يتـيمم  : واخلشب، قال

على خشب السفينة؟ ويقدر كامتداد العشب على األرض، إذ ال يقدر على الربوز إلَـى األرض،  
لَم يجِد ماء وال ترابا وهـو   فكذا هنا ال يقدر على الوصول إلَى املاء واألرض، أو يكون كمن

  .)3(الصواب
: على الرحى؟ فأجاب )4(وسئلَ بعض املتأخرين من فقهاء القريوان عن التيمم ]:مسألة [      
ال يتيمم على الرحى، إالّ أن تنكسر، واختار الشـيخ البرزلـي   : أفتى بأنه )5(الشيخ الشبيبِي بأنّ

  .لقًاجواز التيمم عليها مط
ويمنـع  : )6(وسئلَ اإلمام املقَّري عن قول بن عبد السالم في قول بن احلاجب ]:مسألة [      

هل األمـر  . ال حاجة إلَى الطّواف بعد املنع من املسجد: )7(قال. احليض الصالة مطلقًا إلَى آخره
  .كما قال؟/ و 22/ عندك 

  
  

                                                 
م، أخذ عن أبِي الفرج، وابن 900/ هـ 287: أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد بن صالح األري، ولد بأبهر سنة )1(

م، 984/ هـ 375: هم، توفي سنةاملنتاب، وابن بكري وغريهم، وعنه الدراقطنِي والباقالنِي وابن اجلالّب وابن القصار وغري
: أنظر ترجمته في. شرح املختصرين الصغري والكبري البن عبد احلكم، كتاب األصول، كتاب إمجاع أهل املدينة: من تصانيفه
ابن عبد الرب، . 462/  5اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، . 466/  2عياض، ترتيب املدارك، . 167/ س .الشريازي، م

 .      283/ ابن الندمي، الفهرست . 92/ س .مخلوف، م. 31/  2ار، اإلستذك
أبو بكر محمد بن أبِي يحي زكريا الوقَار، تفقَّه بأبيه وابن عبد احلكم وأصبغ، وتفقَّه به إسحاق بن إبراهيم بن نصـر   )2(

: م، وقيل سنة876هـ 263: ل سنةم، وقي882/ هـ 269: ومحمد بن مسلم الفيومي وأبو الطّاهر القوصي، توفي سنة
عياض، . 154/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. املختصرين الصغري والكبري في الفقه: م، من تصانيفه877/ هـ 264

 .     154/  2س، .ابن فرحون، م. 91/  2ترتيب املدارك، 
    .  »وهو الصواب «  -: ع )3(
    .  »التيمم «  -: ع )4(
          .  »السيوري « : ر. »الشبلي «  :ع )5(
الطّواف ويمنع احليض الصالة مطلقًا وال قضاء، والصوم وتقضيه، ودخول املسجد ومس املُصحف و«  :قال ابن احلاجب )6(
  . 30/  ابن احلاجب، جامع األمهات: أنظر. »
 . 30/  جامع األمهاتابن احلاجب، : أنظر. قول ابن عبد السالم  )7(
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ولَجأت إليه خوفًا، إالّ أنه ينبغي له أن ال  )1(ه قسراتتصور فائدته فيمن حبست في: فأجاب     
يكتفي عن سجود التالوة بالصالة، كما لَم يكتفي بِها عن الطّواف، إالَّ أن يراعي قرب التجوز، 

  .لكان أتم )2(ما يفتقر إلَى الطّهارة كما فَي اجلواهر: ولو قال
عبد اهللا بن مرزوق عما وقع البن رشد فَـي   وسئلَ اإلمام احلافظ سيدي أبو ]:مسألة [      
وهو مشكل، وما رأيت من . أنّ غسل اجلُمعة ينوب على الوضوء: وقع له كالم يقتضي )3(البيان

ولـو  : نبه على قوله على فرط اعتناء الناس بكتابه، إالّ أنه عول على ذلك فَي حديث فيه، فقال
  .فتأملوا ذلكسلّمت صحته لكان فَي استنباط ذلك نزاع، 

احلمد هللا، الكالم الذي أشرتم إليه هو قوله في توجيه القول الثّانِي بإجزاء غسـل  : فأجاب     
من توضأ « : اجلُمعة عن غسل اجلنابة، ووجه القول الثّانِي ظاهر لقول النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم

ومـن  « : جه الدليل منه أنه قـال ، وو)4(»معة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل يوم اجلُ
فجعل الغسل الذي هو سنة يجزيه عن الوضوء الذي هو فرض، ولَم . )5(»اغتسل فالغسل أفضل 

  .يظهر لي في هذا الكالم إشكال، وكان األولَى أيضا أن تذكر، وما ظهر لكم فيه
ل اجلُمعة على الوضوء، الفـرض  فألنَّ كالمه هذا ليس فيه ما يقتضي أنّ نيابة غس: أما أوالً     

حكم مقررا وهو مذهب ألحد، وإنما فيه األخبار بأنه دليل احلديث، وأنه يلزم من هذه الداللـة  
  .صحة القول بنيابة غسل اجلُمعة عن غسل اجلنابة بِجامع الفريضة

حكى بن حبيب من رواية فألنه لو التزمه مذهبا وحكما يفتي به تخرجيا على ما : وأما ثانيا     
أنّ غسل اجلمعة : )6(مطَرف وابن املَاجِشون وابن نافع وأَشهب وابن كنانة وابن وهب عن مالك

لَما كان فيه إشكاال، ويكون التخريج على هذا القول عكـس مـا   . يجزىء عن غسل اجلنابة
خرط من احلديث تنبِط من احلديث، ألنَّ املُستنبج أجزائه عن غسل اجلنابة كما أجزى عـن  است

                                                 
    .   »قصرا «  -: ع. »قهرا « : أ ،ر )1(
  .75/  1س، .ابن شاش، م )2(
   . 58ـ  57/  1ابن رشد، البيان والتحصيل،  )3(
 . 442ـ  441/  1البيهقي،  )4(
   .ن.ن، ص.م )5(
 .   228ـ  227/  1املدونة،  )6(
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من القول املذكور أجزاه على الوضوء كما أجـزى عـن    )1(الوضوء بداللة احلديث، واملُخرج
  .الغسل
أنَّ غسل اجلنابة يجزىء عن الوضوء على األكثر، إن لَم يكن اتفاق لقول عائشـة  : وتقريره     

وغسل اجلنابة يجزىء عنه غسلِ اجلمعة عند هؤالء، . وأي وضوء أعم من الغسل: رضي اهللا عنها
بوسط، وبيانه أنّ املُجزي عن املُجزي  )2(فغسلُ اجلمعة يجزىء عن الوضوء، إما بالقياس املستلزم

عن الشيء مجزي عن ذلك الشيء، وهو في غاية الظّهور فاحلاجة إلَى طول الكالم فيه، وتخرجيا 
وء لما يستحب له الوضوء يجزىء عن الوضـوء الفـرض، وتعـداد    أيضا على القول بأنَّ الوض

اجلزئيات من هذا املعنى محال على املَجاز اجللي املعمر من تحصيلكم، وأما احلديث فمشـهور،  
  نـ، أما النسائي فقال أبو األشعث أمحد ب)5(والنسائي )4(اجهـ، وابن م)3(وممن خرجه الترمذي

   

                                                 
     .   »املستخرج «  :ع )1(
 .  »فى عليك تقريره بالوِجه املنطقية املتعددة، أو باملستلزم بال واسطة وال يخ« : + س )2(
م، في بوغ من أعمال ترمذ على 825/ هـ 210: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلَمي الترمذي، ولد سنة )3(

أنظر ترجمتـه  . يح، كتاب العللكتاب التاريخ، كتاب الصح: م، من تصانيفه982/ هـ 279: نهر جيحون، توفي سنة
، مصر، ميزان اإلعتدال في نقد الرجال، )م 1347/ هـ 748ت ( الذهبِي أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أمحد : في

ابن حجر العسقالنِي، تهـذيب  . 796ـ   794/  4س، .الصفدي، م. 285/ س .ابن الندمي، م. 117/  3، 1907
  .  193/  2س، .اليافعي، م. 389ـ  387/  9التهذيب، 

: وتوفي سـنة . م824/ هـ 209: أبو عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزوينِي، من أئمة املُحدثني، ولد سنة )4(
 .613/  1س، .ابن خلكان، م: أنظر ترجمته في. السنن، تفسري القرآن، تاريخ قزوين: م، من تصانيفه886/ هـ 273

/  2س، .اليـافعي، م . 70/  3س، .ابن تغري بـردي، م . 532ـ   530/  9ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، 
 . 334املوسوعة الفقهية، . 285/  1سيزكني، تاريخ التراث العربِي، . 164/  2س، .ابن العماد، م. 188

: ، صاحب السنن، أصله من نسا من خراسان، ولد سـنة أبو عبد الرمحان، أبو عيسى أمحد بن علي بن شعيب النسائي )5(
م، سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وهشـام بـن عمـار    830/ هـ 215: م، وقيل سنة824/ هـ 209

. 39ـ   36/  1ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهـذيب،  : أنظر ترجمته في. م915/ هـ 303: وغريهم، توفي سنة
. 279/  1املوسوعة الفقهيـة،  . 198ـ   197/  1السيوطي، حسن املُحاضرة، . 241ـ   240/  2س، .اليافعي، م

 .    219/  1موسوعة أعالم املغرب، 
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عن احلسن عـن   )5(عن قتادة )4(حدثنا شعبة: قال )3(وهو بن ذريح )2(عن يزيد )1(املُقدام العجلي
من توضأ يوم اجلمعة فيها ونعمت ومـن  « : قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قال )6(سمرة

، حـدثنا  )8(ميحدثنا نصر بن علي اجلهض: ، وأما بن ماجه فقال فيه)7(»اغتسل فالغسل أفضل 
عن يزيد الرقّاشي عن أنس بن مالك عن النبِي  )9(يزيد بن هارون حدثنا إمساعيل بن مسلم املكِّي

من توضأ يوم اجلمعة فيها ونعمت تجزىء عنه الفريضة ومن اغتسل « : صلّى اهللا عليه وسلّم قال
لفضل والعدالة، وأما الترمذي كل مشهور با )11(، فهؤالء الرجال كما ترون)10(»فالغسل أفضل 

                                                 
هـ 261: م، وتوفي بطرابلس سنة797/ هـ 181: أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صالح العجلي، ولد بالكوفة سنة )1(

/  2س، .اليـافعي، م . 215ـ   214/  4س، .اخلطيب البغدادي، م: ظر ترجمته فيأن. الثقات: م، من تصانيفه875/ 
  .   278ـ  277/  1سيزكني، تاريخ التراث العربِي، . 141/  2س، .ابن العماد، م. 173

م، تفسري 821/ هـ 206: م، وتوفي سنة736/ هـ 118: أبو خالد يزيد بن هارون بن زادان الواسطي، ولد سنة )2(
اخلطيب البغدادي، تاريخ . 92/  1س، .سيزكني، م. 280/ س .ابن الندمي، م: أنظر ترجمته في. القرآن، كتاب الفرائض

 . 369ـ  366/  11ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 338ـ  337/  14بغداد، 
ي وغريه، وعنه إسحاق النعالي وأبـو بكـر   أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح البغدادي العكربي، مسع أبا ثور الكلبِ )3(

الذهبِي، سير أعالم : أنظر ترجمته في. م918هـ 306: م، وقيل سنة919/ هـ 307: اإلمساعيلي وغريهما، توفي سنة
  .   26/  2النبالء، 

نس وابن سريين وعمرو بن دينار أبو بسطام شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي األزدي، من أعالم املُحدثني، سمع من أ )4(
: والشعبِي وغريهم، وروى عنه األعمش ومحمد بن أسحق والثّوري ووكيع وابن املبارك وغريهم، تـوفي بالبصـرة سـنة   

  . 245ـ  244/  1س، .النووي، م: أنظر ترجمته في. م776/ هـ 160
م، أحد املفسرين واحلفّاظ للحديث، توفي 679/ هـ 60: ةأبو اخلطّاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، ولد سن )5(

/  1تذكرة احلفّاظ، . 89/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. م736/ هـ 118: م، وقيل سنة735/ هـ 117: سنة
  .     540/  1س، .ابن خلكان، م. 26ـ  25/  2ابن اجلزري، غاية النهاية، . 107

)6( مرة بن جن بن لَأْي بن عاصم ين أبو سليمان سيشرو بن جابر بن خمة بن حرب بن عرريج بن مب بن هالل بن حدن
ف بن الشطَرلَى ومعبِي، وابن أبِي لَياري، روى عنه أبو العطاء العطاردي والشسـنة  خزارة الفز يري، تـوفهــ  58: خ /

  .  256ابن عبد الرب، اإلستيعاب، . 257/  4ابة، ابن حجر العسقالنِي، اإلص: أنظر ترجمته في .م677
  .442ـ  441/  1س، .البيهقي، م )7(
نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أبِي أبو عمرو اجلهضمي البصري، روى عن أبيه وشبل بن عباد وإمساعيل  )8(

: واحلسن بن العباد الرازي وغريهم، توفي سنةبن خالد، وعنه أبو موسى محمد بن عيسى اهلاشمي ومحمد بن فرج التكري 
 .  294/  2س، .ابن اجلزري، م: أنظر. هـ250

    . 124/  1موسوعة أعالم املغرب، : أنظر. ، ومن أصحاب احلسنإمساعيل بن مسلم املكّي، من أهل البصرة )9(
 . 442ـ  441/  1البيهقي،  )10(
      .   »ترى « : أ )11(
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حدثنا شعبة عن  )2(حدثَّنا سعيد بن سفيان اجلحدري )1(فقال حدثنا أبو موسى محمد بن املثنى
من توضـأ  « : قَتادة عن احلسن عن سمرة بن جندب، قال، قال رسول اهللا صلّى اهللا غليه وسلّم

وفي الباب : ، قال)3(»يضة ومن اغتسل فالغسل أفضل يوم اجلمعة فيها ونعمت تجزىء عنه الفر
حديث سمرة قد رواه بعض أصحاب قَتادة عـن  : عن أبِي هريرة وعائشة وأنس قال أبو عيسى

قتادة عن احلسن عن سمرة بن جندب، وروى بعضهم عن قتادة عن احلسن عن النبِي صـلّى اهللا  
رر من اضطراب اإلسناد واإلرسال، فاألمر قريب لما عليه وسلّم مرسالً، فإن كان املقال هذا املق

علمت من مذهب من يرى حجية املُرسل املطلق، فكيف بِما قوي باإلسناد، وإن كان غري ذلك 
بِما علمته، هذا ما يخص السند، وأما وجه استدالله منه فقد بينه هو، ونزيده وضوحا أنَّ النبِي 

ل التقسيم بني الوضوء والغسل، فأحدهما قسيم اآلخـر، فـإذا ثبـت    صلّى اهللا عليه وسلّم جع
أحدهما انتفى اآلخر، وبالعكس فيكون الغسل مجردا عن الوضوء أفضل من الوضـوء فيكـون   

  .مجزيا عنه
، حتى يوافق احلديث الذي أخرجه )4(»سل أفضل فالغ من اغتسلَ« : ولعلَّ املعنى: فإن قلت     
مري الباب قبل هذا عن أويس بن أويسالتي فصلّى اهللا عليه وسلّمقال، قال رسول اهللا  )5(ذ : »

  ع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها ـيوم اجلُمعة وغسل وبكّر وابتكَر ودنا واستم من توضأ
  
  

                                                 
م، حدث عنه األئمة السـتة  783/ هـ 167: د سنةمد بن املثنى بن قيس بن دينار العرتي البصري، ولأبو موسى مح )1(

كحالة، معجم : أنظر ترجمته في. م866/ هـ 252: وابن خزيمة وابن صاعد وخلق، توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة
   .    615/  3املؤلِّفني، 

ميمون أبو اشر اجلحدري البصري، أخذ عن ابن عباس ونصر بن عاصم واحلسن : جاج، وقيلعاصم بن أبِي الصباح الع )2(
ابن : أنظر. هـ130: ويحي بن بعمر، وعنه أبو املنذر سالم بن سليمان واملعلّى بن عيسى الوراق وغريهما، توفي قبل سنة

 .  316/  1س، .اجلزري، م
 . 442ـ  441/  1س، .البيهقي، م )3(
 . ن.ن، ص.م )4(
عمرو، ويقال أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سـعد بـن   : أويس بن عامر، وقيل )5(

عصوان بن قَرن بن رومان، أدرك النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم، وروى عن عمر وعلي، وعنه بشري بن عمرو وعبد الرمحن بن 
  .  187/  1جر العسقالنِي، اإلصابة، ابن ح: أنظر ترجمته في. أيب لَيلى
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قوله  اغتسل هو وغسل إمرأته، فظاهر: )2(قال وكيع: ، قال محمد)1(»أجر سنة صيامها وقيامها 
أوقع أهله بوطئه، إياها في جنابة حتى وجب الغسل عليها، فغسـل  : غسل على هذا التفسري أي

ألنه يكـون  : أي جعلها تغتِسل، ومن هنا ذهب بعضهم إلَى استحباب الوطء يوم اجلمعة، قال
احلديث مفسرا أغض للبصر، فيسلَم في طريقه إلَى اجلمعة من أثم النظر إىل املَحارِم، فيكون هذا 

لألفضلية التي بينهما، وحينئذ ال يتم استدالله، ألنَّ غُسل اجلنابة مجزي عن الوضوء مـن غـري   
اهللا عليـه   نزاع، وربما يؤيده أيضا ما خرج البخاري من حديث أبِي هريرة أنّ رسول اهللا صلّى

، على أن يكون غسـل اجلنابـة   )3(»ح يوم اجلمعة غسل اجلنابة ثُم را من توضأ« : وسلّم قال
  .مصدرا مبينا للنوع، ألنَّ املقصود به التشبيه

     ي تفسري وكيع ما يدلُّ على اجلنابة، الحتمال أن يـراد  : قلتي حديث غسل، وال فليس ف
كـل   بأنَّ الغسل لليوم علـى : غُسل، أمر بالغسل ال سيما على القول: غسل اجلمعة، فإنَّ معنى

أنّ رسول اهللا صلّى اهللا  )5(ال للصالة، ويؤيده ما في الصحيحني من حديث أبِي سعيد )4(مكلَّف
، وخرج مسلم من حديث أبِي )6(»غُسلُ يومِ اجلمعة واجب على كلِّ محتلم « : عليه وسلّم قال

سـبعة   لِّأن يغتسل في كُ مسلمٍ لِّحق اهللا على كُ« : هريرة عن النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم قال
، وأيضا لو كان املُراد به غسل اجلنابة لَما صح التقسيم، ألنـه إن  )7(»أيام يغسل رأسه وجسده 

كان في الشخص الواحد بكل اعتبار، لزم أن يكتفي اجلنب بالوضوء ويجزِيه عن الغسل وذلك 
ومـن  : جنبا، لزم أن يقال/ ظ 22/ باطل، فإن كان التقسيم في األشخاص من لَم يكن منهم 

علم أنَّ . فالغسل أفضل: ويعود الضمري على من الذي هو املُغتسل، ولَما قيل. اغتسل فهو أفضل
                                                 

 . 881: البخاري، ح. 66/  273: املوطّأ، ح )1(
م، سمع من األعمش واألوزاعي وغريهـم،  746/ هـ 130: أبو سفيان وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، ولد سنة )2(

تفسري القرآن، : م، من تصانيفه812/ هـ 197: وروى عنه ابن املبارك وأمحد، وابن املدينِي وابن معني وغريهم، توفي سنة
 .  369/ املوسوعة الفقهية : أنظر ترجمته في. السنن، املعرفة في التاريخ

 . 66/  273: املوطّأ، ح. 881/ البخاري  )3(
      .   »محتلم «  :ع )4(
موسوعة أعالم املغرب، : أنظر ترجمته في. م692/ هـ 73أبو سعيد اخلُدرٍي سعد بن مالك األنصاري، توفي سنةك  )5(
1  /104 . 
: ابن ماجـه، ح . 858/ البخاري . 1375: النسائي، ح. 67/  276: ح/ املوطّأ . 846/  2، 581: مسلم، ح )6(

1089 .  
 . 141/  2أمحد بن حنبل، املسند،  )7(
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التقسيم في حالتي املتطهر الواحد، وأما حديث الصحيحني فالظّاهر أنَّ غَسل اجلنابة مصدر مشبه 
  .اببه، لتتوافق األحاديث الواردة في الب

     ي لفظ احلديث ما يقتضي أنه اقتصـر  : فإن قلتسلَّمنا أنَّ املُراد غسلُ اجلُمعة، لكن ليس ف
فال يكون فيـه حجـة، ألنَّ   . ومن اغتسل مع الوضوء: على الغسل، الحتمال أن يكون املعنى

بغسل اجلنابة على  املعهود اشتمال الغسل على الوضوء، وقد شبه صلّى اهللا عليه وسلّم هذا الغسل
  .ما قدمنا عن الصحيحني، وغسلُ اجلنابة وردت األحاديث الصحيحة الشتماله على الوضوء

     م إليه بقولكم، ولو سلَّمت : قلتؤال قوي اإليراد على بن رشد، ولعلَّه الذي أشرتهذا الس
التأويل باشـتماله علـى   صحته لكان في استنباط ذلك نزاع، ومع هذا فله أن يجيب عن هذا 

ومن اغتسل مع الوضوء، وهو على خالف األصل، حتى أن غري بـاب  : األضمار لتقرير السائل
  .األضمار في التأويل أولَى منه

     من هذا األضمار، واإللزام أن تكون املفاضـلة  : فإن قلت إن كان املُراد غسلُ اجلُمعة فال بد
على خالف القاعدة الشـرعية أنَّ مـن    )1(ملُستحب أفضل، وهوبني الواجب واملُستحب، وأنَّ ا

  .ثواب الواجب ال يبلغه ثواب املُستحب
     ي القواعد: قلتي فما يكون الواجـب  : )2(قد ذكر القرافأنَّ هذه القاعدة ليست كلية، وإن

وزيادة، فال نسـلِّم   أكثر ثوابا، إذا لَم يكن املُستحب لمصلحة، أما إن حصل املُستحب الواجب
أنَّ : الواجب أكثر منه ثوابا، بل املُستحب حينئذ يكون أكثر ثوابا، وذكر لذلك أمثلة كثرية منها

﴿ وأَن تصدَقُواْ خري : أنظار املديان املعسر واجب، والصدقة عليه بالدين مندوبا، وقد قال تعالَى
ما ذكره، وإنما نقلت كالمه بسـند املنـع أنّ   ، ولست أدخلُ تحت عهده تصحيح )3(لَكُم ﴾

إالّ أنه قلق، فلو بدلتم أداة االستثناء بالم اجلـر  : الواجب أكثر ثوابا من املُستحب، وفي قولكم
  .كان أولَى، واهللا تعالَى أعلم

  
  
  
  

                                                 
     .   »وهو «  - :ع )1(
  .122/ القرافي، القواعد  )2(
 . 280/ قرة الب )3(
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في املريض يعجـز عـن    )1(وقع في كتاب الصالة سئلَ اإلمام بن عقاب عما ]:مسألة [      
في تفسري العجز املُوجب لالنتقال يكفي فيه مجرد املشـقّة،  : القيام؟ أو احلالتني اللّتني بعده قالوا
ال بد من احلوف على النفس وطردوا املشقَّة، واجلامع واضح، : ولَم يطردوه في الطّهارة، بل قالوا

  .الصالة مقصد، والطّهارة وسيلة بل العكس أولَى ألنَّ
احلمد هللا، اعتبار املشقَّة في مسألة املريض نص عليه بن مسلمة وقبله الشيخ، لكنه : فأجاب     

لَم يطلق املسألة كما ذكرتم، بل قيدها بكونِها مشقَّة فادحة، وإذا كان كذلك لَم ينبغي أن يطلق 
السالم إلَى املعارضة بني البابني كما ذكرت، وأنه يتخرج القول فيها، وقد أشار الشيخ بن عبد 

ي حقي اآلخر، وأنَّ املشقَّة فاملريض ترجع إلَى خوف زيادة املرض،  )2(اخلالف من أحد البابني ف
  .ألنَّ حركة املريض ال بد لَها غالبا من ذلك

     ي: قلتم في باب التيم3(طلب املاء إذا لَم يتحقَّـق عدمـه   وقد راعوا املشقَّة واعتربوها ف( ،
فاعتربوا . )6(من الناس من يشقّ عليه نِصف امليل: )5(يطلبه طلبا ال يشق عليه، قال مالك: )4(قالوا

التيمم  )7(املشقّة يف هذا، ولَم يعتربوها في حق املريض في التيمم، والفرق بينهما أنَّ اآلية الكرمية
فيه عدم وجود املاء، واملريض إذا لَم يقدر على استعماله ال يصدق عليه أنه غـري   فيها مشروط،

واجد للماء، فكان مندرجا تحت نص اآلية واملريض الواجد غري مندرج تحت نصها، فال يلـزم  
من اعتبار املشقَّة في األول اعتبارها في الثّانِي، وتلمح من هذا الفرق أيضا في املعارضـة بـني   
املسألتني اللّتني ذكرتا في السؤال، ألنَّ انتقال املريض على اجللوس وما بعده بـنص احلـدث،   

، فال يلزم مـن  )8(والتيمم مشروط في اآلية بفُقْدان املاء، وال يصدق عليه أنه فاقد بل في حكمه

                                                 
 . 146/  1املدونة،  )1(
  .  »حق «  -: أ )2(
فليتردد إلَى حد ال : فيتيمم من غري طلب، وأن يتوهم وجوده حواليه: أن يتحقَّق عدم املاء حواليه« : قال ابن عطاء اهللا )3(

  .  323/ س .اجلندي، م: أنظر. »عي فيلزمه الس: يدخل عليه فيه ضرر وال مشقّة، وأن يعتقد وجود املاء في حد القرب
 . 25/  ابن احلاجب، جامع األمهات  )4(
 . 146/  1املدونة،  )5(
 .   56/  1س، .ابن شاش، م: أنظر. »ال يعدل للميلني وإن كان آمنا « : قال سحنون )6(
 .6/ املائدة . ﴿ فَلََم تجِدواْ مآًء فَتيممواْ ﴾ )7(
الظّان والشاك و املتوهم، وينبغي أن يختلف في حكم الطّلب في حقِّهم، فليس : يدخل في هذا« : سالمقال ابن عبد ال )8(

 .  332/ س .اجلندي، م: أنظر. »من ظن العدم كمن شك، وال الشاك كاملتوهم 
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عليه ومـرتالً مرتلتـه،    اعتبار املشقَّة فيما نص عليه الشارع اعتبارها فيما كان ملحقًا باملنصوص
  .)2(أعلم )1(واهللا
من أم قوما وهو ناسٍ : وسألت شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي عن قولهم ]:مسألة [      

لجنابته، فإنه بعد تذكر يعيد، وليس عليهم إعادة، ومن أم قوما ونسي الفاتحة، فإنه بعد التذكُّر 
  .ما؟يعيد ويعيدون، فأي فرق بينه

احلمد هللا، الفرق بني املسألتني أنَّ الطّهارة ال يحملها اإلمام عن مأمومه، : فأجابنِي بِما نصه     
فعدم طهارته ال يعود بالفساد على طهارتهم، والفاتحة يحملها اإلمام عنهم، فعدمها منه يبطـلُ  

  .)4(أعلم )3(ركنا من صالتهم فتبطل الصالة لبطالن ركنها، واهللا
يسلِّم املأموم أوالً : وسألت بعض النجباء من أصحابنا التلمسانيني عن قولهم ]:مسألة [      

هـذا  : ، ثُم يرد على من على يساره إن كان به أحد، يقال)5(عن يمينه ثُم يرد على اإلمام قبالته
اخلروج من الصالة فقط، أو التسليم  مشكل بالنسبة إلَى تسليمه اإلمام، بأنّ اإلمام إما يقصد بِها

على املأمومني فقط، أو ينويهما معا؟ فإن كان األول أشكل رد املأموم على إمام لَم يسلِّم عليه، 
وإنما قصد بتسليمته التحليل، وإن كان الثّانِي فقد تبطل صالة اإلمام بكالمه هـذا، وإن كـان   

أتي في تسليم املأموم على يساره، فإنه يقصد به الرد، مع الثّالث فقد شرك في نيته، ومثل هذا ي
ـي   )6(أنَّ من سلَّمي فمينه، يأتعلى يساره، إذا سلَّم على يساره، إذا سلّم التسليمة األولَى على ي

تسليمته هذه من البحث ما أتى في تسليمة اإلمام؟ وما حكمة ابتداء اإلمـام بالسـالم علـى    
أنهما ينويان التحليل والتسليم علـى النـاس؟،   : وم في تسليمة اليمني إن قلتماملأمومني؟، واملأم

ولماذا شرع هذا السالم في هذا املَحلّ اخلاص؟، وكيف يرد املأموم على من على يساره إن كان 
  .من على اليسار مسبوقًا؟

                                                 
 .  »تعالَى « : + س )1(
  .  »واهللا أعلم «  -: أ، ر )2(
 .  »تعالَى « : + س، ع )3(
   .  »ق بفضله واهللا املوفِّ« : أ )4(
  .  »ثُم يرد على اإلمام قبالته «  -: أ )5(
  .  » سلَّم«  -: أ )6(
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مه اخلروج من الصالة فقط، وكـذا  ، إنما يقصد اإلمام بتسلي)1(احلمد هللا: فأجابنِي بِما نصه     
املأموم بتسليمه األول، وأما الثّانِي فإنما يرد على اإلمام ألنه في الصور كالْمسلَّم عليه، فلـذلك  
يرد عليه، وبِهذا املعنى يتقرر التسليم الثّالث في املأموم على من كان على يساره من املأمومني، ال 

بالتسليم األول اخلروج من الصالة فقط، ويستحق الرد، ألنه في الصورة من على يساره، يقصد 
كاملسلَّم على من على يمينه، فلذلك يرد عليه، وشرِع السالم للخروج من الصالة كما شـرع  

إالّ أنه في الظّاهر كاملسلِّم علـى غـريه،   / و 23/ اإلحرام للدخول فيها، وذلك أمر توفيقي، 
  .حق الرد، كما استحقَّه غريهفاست
وأما قضية املسبوق بصورته أن يكون على يمني املأموم الذي ليس بِمسبوق فيسبقه بالسالم      

ال محالة، فيكون في صورة املسلَّم عليه، فإذا أفرغ املسبوق وسلَّم من صالته، فهل يـرد علـى   
ملذهب في ذلك بِخالف ما إذا كان املسبوق عن املأموم الذي كان سلَّم عليه أم ال، قد اختلف ا

؟)3(أعلم )2(ؤال واهللايسار املأموم الذي ليس بِمسبوق كما يقتضيه الس.  
احلمد هللا، تلتزم من تلك الوجوه، الوجه الثّالث والتشريك ال يضر : وأجابنِي غريه بِما نصه     

يضة قابلت فضيلة، ألنَّ معنى ذلك فـي  كالقرآن في احلج، وليست كاجلنابة واجلُمعة، وكل فر
كل ما طلب الشرع فيه اإلنفراد، وكانت املقارنة فيه باختيار املكلَّف، فحينئـذ اختلفـوا هـل    
الفريضة تضاد الفضيلة أم ال؟ والكالم في املأموم كاإلمام، وأما حكمة السالم فهو مـن جـل   

يساره فهو سالم ال رد، إذ ال رد إالَّ مع  )4(تسليمه على منأحكام الصالة إذ جلُّها التعبد، وأما 
  .أعلم )5(وجود مردود، واهللا

  
  
  

                                                 
  .  »احلمد هللا «  -: أ )1(
     .   »تعالَى « +  :ع )2(
 .  »واهللا أعلم «  -: س، ر )3(
 .  »تعالَى « : + س أ، ر، )4(
 .  »على « : + س )5(
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ولو سـجد اإلمـام   : )2(لقول بن احلاجب )1(وقع لنا في مجلس بعض أشياخنا عند قراءتنا     
أي الثَّالثة في اعتقاد فإذا قام إلَى الثَّالثة، : حمل الشراح قوله: قال الشيخ. واحدة وقام إلَى آخره

واألولَـى أن  : قاموا، أي استمروا على القيام ففيه تجوز، قال رضـي اهللا عنـه  : اإلمام، ومعنى
كالم املؤلِّف على احلقيقة ال على املَجاز، وذلك بأن نقول قول املؤلِّف، فـإذا خيـف    )3(يجعل

معه وسجدوا وتكون لَهم أولَى، فـإذا   املأمومني وركعوا: عقده أي للثّانية في زعمه قاموا، أي
جلس في هذه الركعة الثّانية في زعمه صح أصالً، فيكون كإمام قعد في األولَـى، فـال يتبـع    

فإذا قام إلَى الثّالثة في اعتقادهم ال في اعتقـاده  : ثُم قال. فإذا جلس قاموا: ويقومون وهو، قوله
إذا قام من جلوسه وأدركهم قائمني فركع وسجد، فـإذا  هو، وهي الرابعة في زعمه، وذلك أنه 

قام من هذه الثّانية في اعتقادهم إلَى الثّالثة في اعتقادهم أيضا، فال يجلسون في هذه الثّانية التي 
قام منها اإلمام، وال يقال أنها محلَّ جلوس لَهم فيجلسون بل يقومون معه، ويصري كإمام قام من 

أي في هذه التي قـام  . فإذا جلس: م إذا قام من اثنتني يتبعونه فكذلك هذا، ثُم قالاثنتني، واإلما
إليها وهي الرابعة في زعمه الثّالثة في اعتقادهم، فيقومون وال يجلسون معه، ويصري كإمام قعـد  

ويؤيد مـا   :في ثالثة، واإلمام إذا قعد في الثّالثة فال يجلس معه، فكذلك هذا، قال رضي اهللا عنه
في إمامٍ صلَّى ركعةً وسجد سجدةً، ثُـم قـام سـاهيا    : قال سحنون )4(قلت، قوله في النوادر

فليسبحوا به ما لَم يخافوا أن يفقد الركعة، فيقوموا حينئذ فيصلُّوها معه، وتكون أول صـالتهم  
ثَّالثَةَ عنده وقام فلْيقُوموا كإِمامٍ قام من اثْنتينِ، وتبطُلُ اُألولَى، فإذا جلس فيها قاموا، فإذا صلَّى ال

  .فإذا صلَّى بِهم الرابعة عنده وجلس فليقوموا كإِمامٍ قَعد في ثالثةً
  
  
  
  

                                                 
  .  » عليه« : + أ )1(
ولو سجد اإلمام واحدةً وقام فال يتبع، ويسبح به فإذا خيف عقْده قاموا فإذا جلس قاموا، فإذا قـام  « : قال بن احلاجب )2(

: أنظر. »سالمِ ال إلَى الثَّالثة قاموا، فإذا جلس قاموا كإمام قَعد في ثالثَة فإنْ سلَّم أتم م أحدهم على األصح وسجدوا قَبلَ
 .49ـ  48/  ابن احلاجب، جامع األمهات

  . »حمل « :  ر. »يحمل « : أ )3(
 . 386ـ  385/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )4(
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التي قال بن  )2(عن كيفية التخريج في الصور الثّالث )1(أصحابنا وسئلَ بعض ]:مسألة [      
الصور : وخرج في اجلميع قوالن، يعنِي باجلميع. ر العريانُ بالنجسِ إلَى قولهويستت: )3(احلاجب

  .الثّالث املذكورة في كالمه؟
التعري عند بن القاسم في الصورة الثّانية مقدم : صفة التخريج في األولَى أن يقال: فأجاب     

م على الني الثّالثة مقدماً على احلرير، واحلرير فجس لكونه مقدعلى الن مي مقدجس، فيصري التعر
على احلرير، واحلرير مقدماً على النجس فيصري املقدم على املقدم على الشيء مقدما على ذلـك  

احلرير مقدم على النجس في الثّالثة، والنجس مقـدم علـى   : الشيء، وصفته في الثّانية أن تقول
في األولَى، فاحلرير مقدم على التعري، وصفته في الثّالثة أن نقول النجس مقـدم علـى    التعري

، فالنجس مقدم على احلرير، فصح التخريج في )4(التعري في األولَى، والتعري مقدم على احلرير
  .كل صورة من الصور الثّالث، واهللا تعالَى أعلم

وسئلَ بعض فقهاء بالدنا عن املسألة أعاله، إالَّ أنَّ سؤاله بعبـارة أخـرى،    ]:مسألة [       
فـي الـنجس   : )5(جواب سيدنا عن الثّالث صور التي نص عليها بن احلاجـب : ونص السؤال

، لَم يجد إالَّ ثوبا نجسـا : والتعري واحلرير والتعري، واجتماع النجس واحلرير، الصورة األولَى
: في من لَم يجد إالَّ ثوبا حريرا، فإنّ بن القاسـم : فإنه يقدم النجس على التعري، الصورة الثّانية

يقدم احلرير : إذا اجتمع النجس واحلرير، فإنّ بن القاسم: يقدم التعري على احلرير، الصورة الثّالثة
  .دمي التعري على احلريرعلى النجس، وقد خالف أصله، ألنَّ من أصله تق

  

                                                 
 .  »أصحابنا «  -: س )1(
 .   »الثّانية « : ر. »الثالث «  -: س، ع )2(
العريانُ بالنجسِ وباحلرير على املشهورِ، ونص ابن القاسم وأشهب في احلرير يصلِّي عريانا، ويستتر « : قال بن احلاجب )3(

يعيد في الوقت، ولو صلَّى : باحلرير وأصبغ بالنجسِ، فخرج في اجلميع قوالن، واملذهب: فإن اجتمعا فاملشهور، البن القاسم
ولو صلَّى وهو يدافع اَألخبثَينِ بقَرقَرة ونحوها أو بشيء مما : إن كان ساتر غريه، وفيها تصح: باحلرير مختاراً عصى، وثالثها

يشتغل أو يعجِل أحببت له اإلعادة أبداً وحمل على ما يمنع من فرضٍ، ومن صلَّى محتزماً أو جمع شعره أو شمر كُميه فإن 
 .36/  أنظر بن احلاجب، جامع األمهات. » ال بأس بهكان لباسه أو كان في عمل ف

 .  »في الثّانية « : + س )4(
 . 36/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )5(
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احلمد هللا، العريانُ إذا لَم يجد ثوبا نجسا استتر به للصالة، وهذا هو املنصوص البن : فأجاب     
بأنّ زوال النجاسة سنة : القاسم، ووجهه إن ستر العورة ءاكد من طهارة اخلبث، إذ قيل أنَّ القول

أنّ واجد ثوب احلرير : ، ومقابل املنصوص مخرج من القول)2(وغريه )1(هو املشهور، قاله الباجي
خاصة يصلي عريانا، قاله بن القاسم وأشهب، فكذلك واجد النجس خاصة يصلي عريانا، أخذا 
من قول ابن القاسم أنَّ واجد احلرير والنجس يصلِّي باحلرير، فإذا قدم التعري على احلرير في قول 

شهب، فَألن يقدم التعري على النجس أحرى، وأوىل لتقدمي بن القاسم احلرير على بن القاسم وأ
النجس، وإذا وجد العريانُ ثوب احلرير خاصة، فاملنصوص يصلِّي عريانا، ووجهه أنَّ لبس احلرير 

ب احلرير ءاكد أنه سنة، فصار تجن: معصية على الرجل في الصالة وغريها، وستر العورة قد قيل
، لكن قوي هذا )4(وغريه )3(ومقابل هذا املنصوص أنه يصلِّي باحلرير، وهو تخريج قاله بن شاش

التخريج عند بن احلاجب حتى وصفه بأنه مشهور، وإالّ فليس هو بِمنصوص، فضـالً عـن أن   
ي باحلرير، ونص من قول بن القاسم في اجتماعها أنه يصلِّ )5(يكون مشهورا، وخرج هذا القائل

أيضا في انفراد النجس أنه يصلِّي به، فإذا قدم احلرير على النجس، فأحرى أن يقدمه على التعري 
املقدم عليه النجس، وهذا التخريج أقوى من التخريج األول وأبين، ولذلك شهره بن احلاجـب،  

ير وثوب جنس، فهاهنا اختلف بن القاسم وأصبغ، فقال وإذ لَم يجد املكلَّف للصالة إالَّ ثوب حر
أما أصبغ فال إشكال على قوله لتقدميـه  . بالنجس: )7(وقال أصبغ. يصلِّي باحلرير: )6(بن القاسم

النجس على التعري إن وجد له ذلك منصوصا وعلى احلرير، ويورد على بن القاسم طلب الفرق 
وبين وجود النجس واحلريـر،  . يصلِّي حينئذ عريانا: قال بني انفراد احلديث، حيث/ ظ 23/ 

يصلِّي باحلرير ويترك النجس، مع أنه نص في انفراد النجس أنه يصلِّي به، وال يصلِّي : حيث قال
                                                 

  .44ـ  43/  1الباجي، املنتقى،  )1(
: اضطرب احلُذَّاق من أهل املذهب في العبارة عن ذلك، اجلاري على ألسنتهم في املذاكرات واإلطالقات«  :قال املازري )2(
سنة، إطالقًا لهذا القول من غري تقييد، ومن أشياخي من : أنَّ غسل النجاسة فرض، واآلخر: نَّ املذهب على قولني، أحدهماأ

  . 453/  2لقني، املازري، شرح الت: أنظر. »املذهب على ثالثة أقوال : يقول
بل : ذهب املدونة الصالة في احلرير، وقال أصبغم: ولو اجتمع له حرير ونجس، فبأيها يصلِّي؟ قوالن« : قال ابن شاش )3(

  .  159/  1سن .ابن شاش، م: أنظر. »يصلِّي في النجس ويعيد في الوقت 
  . 205/ س .ابن عرفة، م: أنظر. »وإن لَم يجد إالّ حريرا أو نجسا فإنَّ القاسم فيها باحلرير « : قال ابن عرفة )4(
     .   »القائل «  - :ع )5(
 . 36/  ابن احلاجب، جامع األمهات )6(
  .   ن.ن، ص.م )7(
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بتقدمي التعري على احلرير في : عريانا، والزم ذلك أن يقدم النجس على احلرير، كما يقول أصبغ
فيكون النجس املُقَدم على التعري أحرى بالتقدمي على احلرير، فَمن الشيوخ من سلّم هذا  انفراده،

اإللزام، وحمل قول بن القاسم على اختالف قول، وجعل له هو وحده في كل صـورة مـن   
، ولَم يجعل ذلك اختالف قول منه بِمـا يطـول   )1(الثّالث قولني، ومنهم من الْتمس له الفرق

  .أعلم )2(بسطُه، واهللا
عما أورده بعض الفضالء علـى   )3(وسئلَ اإلمام سيدي أبو الفضل العقبانِي ]:مسـألة  [      

، )4(﴿ سنِِسـمه علَـى اخلُرطُـومِ ﴾   : مدرس في مجلس تدريسه، قال املدرس في قوله تعالَى
املعترض لو كـان األمـر   : ه، فقالاألنف، وخص بالسمة ألنه أشرف أعضاء الوج: )5(اخلرطوم

كذلك لَلَزم إذا سجد عليه دون اجلبهة أجزاه، وليس األمر كذلك، فَسلَّم له املدرس اإليراد وراءه 
  .الزما، فهل هذا اإليراد الزم أم ال؟

احلمد هللا، اجلواب عندي في اآلية الكرمية أنه إنما عدل عن ذكر األنف إلَى ذكـر  : فأجاب     
املَوسوم على احلقيقة اإلنسـانية،   )7(، ال يطلق لفظه على اإلنسان لغةً، إنما هو إخراج)6(رطوماخل

                                                 
وعندي لَما كان لبس احلرير في غالب احلال والتعري يمنعان عموما، ما حسن اخلالف أيهما يقـدم،  « : قال ابن عرفة )1(

فق على تقدميه على التعرالة، اتي الصجس إالَّ فاخلفَّني الن ا جاز لبسم تقريـر  : ي وهم، ألنَّ جاهل قولهولَمهما يقدإلَى أي
لَما جاز لبس النجس إلَـى آخـره،   : لسبب اخلالف، وتقرير سبب إثبات له، وهو عني التناقض أو ملزومه، وجاهل قوله

النجس اتفاقًا، وبعض يوجب تناقضا آخر، ألنَّ حاصله اجتناب املنهي عنه عموما مقدم على اجتنابه، خصوصا في التعري و
اجتناب املنهي عنه عموما ليس مقدما عليه خصوصا وهاتان القضيتان متناقضتان، ومن لَم يجد إالَّ حريرا أو نجسا، فـإنَّ  

 . 206ـ  205/ س .ابن عرفة، م: أنظر. »القاسم فيها باحلرير ويعيد في الوقت، وإن صلّى باحلرير لَم يعد تناقُض 
 .  »تعالَى « : + ، عس )2(
 .  »بن اإلمام « : ر، س أ، )3(
 .16/ القلم  )4(
ابن منظور، : أنظر. األنف: ما ضم الرجل عليه احلنكني،واخلرطوم واخلطم: مقدم األنف، وقيل: األنف، وقيل: اخلرطوم )5(
       .    67 66/  3س، .م
     .   »مع كون اخلرطوم « +  :ع )6(
 .  »راج إخ«  -: س )7(
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، وخص األنف بالسمة تنبيها على أنّ األنف في )1(﴿ إِنُ هم إِالَّّ كَاالَنعمِ بلْ هم أَضلُّ سبِيالً ﴾
  : )2(طيئةكالم العرب موضع الفخر والكناية عن احلسب، قال احلُ

  قوم هم األنف واألذناب غريهم     ومن يسوي بأنف الناقة الذّنبا
شم األنوف من الطِّراز األولِ، وهو أكثر من أن يذكر، وإذا أراد وال لحماية : وقول من قال     

ـ  ي السماء، وإذا عن احلرمي وغريه قالوا فيه أنفت وأنف من األمر وإذا وصفوا بالكرب قالوا أنف ف
دعوا له قالوا ال أصغر اهللا أنفه، وعلى الضرار رغم اهللا أنفه، وجاء وأن رغم أنف أبِي ذر، وإنِما 
كان األنف موضع كناية عن الكبر، ألنه حاسة تبعث بإدراكها على ما يستطاب من الـروائح  

ن األمور الكرمية املشمومة، ، وتحتمل تارة على األعراض بِحسب الصارف م)3(الطيبة فيقبل الشم
عن ومسه علـى   )4(ولَما كان كفر هؤالء الكفّار إنما هو عناد عند األكثرين جاءت اآلية منبئبة

األنف املستعمل كثريا في األنفة، وإالَّ بأية مناسبة في العقوبة، وكون الكفر هو املانع وال يـرد  
اآلية على املخاطبات اللُّغوية وعلى أسـلوب  : فإنا نقولعلينا مثال كون اجلبهة محالً للسجود، 

اخلطابة من مجاز وكناية وتشبيه، وغري ذلك مما تتصرف فيه العرب من أساليب البالغة، وأمـا  
السجود على اجلبهة فمن التكاليف الشرعية، وهي من السبعة األعضاء التي أخرب صلّى اهللا عليـه  

ولـو   وسلم أنه أمر بالس ،جود، ولو خرج ما ضـرخرج عن السا لَم يجود عليها، واألنف أيض
  . فيما نحن فيه الختالف البابني، واهللا تعالَى أعلم )5(كلفنا باجلبهة وحدها، لَم يقدح

فـإن أخـال   : )6(وسئلَ سيدي أبو القاسم البرزلي عن قول بـن احلاجـب   ]:مسألة [      
أي أشبه، ومنه قياس اإلخالة أي الشبه، فهل هذا سهو مـن الشـيخ    :قال بن هارون. اإلعراض

رحمه اهللا؟ فإنّ قياس الشبه هو ما كان اجلامع فيه مناسبة ال تلوح فيه املناسبة، وال يقطع بنفيها 
عنه قسيم لقياس اإلخالة، وهو ما كان الوصف اجلامع فيه مناسبته جليـة كاإلسـكار، وهـل    

                                                 
 . 44/ الفرقان  )1(
جدول بن أوس بن مالك بن جؤية بن غالب بن قُطيعة بن عبس بن يعنيض بن ريث بن نغطفان بن سعد بن قيس بـن   )2(

ديوان مفيد محمد قميحة، : أنظر ترمجته في. من تصانيفه ديوانه املشهور املعروف بديوان احلطيئة. عيازن بن مضر بن نزار
 .186/  1993، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: ، طوشرح ابن السكيت احلطيئة برواية

 .  »الشام « : س )3(
  .  »منبهة « : أ )4(
   .  »يقدر « : س )5(
  .46/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )6(
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فإنّ أخال الفعـل النـاظر   : ظن؟ فدخلت عليه همزة التعدية، أي: نا بِمعنىالصواب أنَّ خال ه
  . اإلعراض واقعا؟

ومنه قياس اإلخالـة، وال  . أخال السحاب املطر إذا أزجاه: األقرب أنه من قولهم: فأجاب     
ساع الكتـب التـي   ، على ات)1(اشتبه: أشبه، وإنما أعرفه بِمعنى: أعرف أخال في اللُّغة بِمعنى

  .ومنه قياس الشبه غاية في الوهم، واهللا أعلم: طالعتها في هذا املعنى، وقول من قال
أبا موسى عمران بن موسى املشذّالي  سألت: قال سيدي أبو عبد اهللا املقّري ]:مسألة [      

، أنـه معـرض   معناه فإن أخال غـريه : فإن أخال اإلعراض، فقال: عن معنى قول بن احلاجب
إنّ : محذف املفعول األول لجواز حذفه، وصاغ من أنّ املصدر فأقامه مقام املفعولني، كمـا أنَّ 

، قـال  )2(﴿ اَحِسب الناس أَن يتركُـواْ ﴾ : وأنّ كذلك على ما قال صاحب اجلمل، قال تعالَى
ذف الثّالث اختصارا لداللة قلت وأقوى من هذا أن يكون املصدر هو املفعول الثّانِي، وح: املقّري

وقد أعربت اآلية بالوجهني وهذا . خلْت ذلك: املعنى عليه، أي أخال اإلعراض كائنا، كما قالوا
أعلم باستقالله فالن أي أعلم فالن من وقف عليه : عندي أعرف، ونحو هذا الكالم قول القُضاة

  .أنَّ الرسم مستقل
بن مرزوق عن قول بن احلاجـب   )3(احلافظ سيدي أبو عبد اهللا وسئلَ اإلمام ]:مسألة [      

أشبه، ومنـه قيـاس اإلخالـة،    : أخال، أي: )4(قال بن هارون: املذكور أعاله، وقال له السائل
وانتخل خليل كالم بن هارون هذا، ولَم يتفطَّن لما فيه من الغلط الواضح، فإنّ قياس الشبه قسيم 

فإن : ر أنَّ أخال هنا هي املرادفة لظَن دخلت عليها همزة التعدية، أيلقياس اإلخالة، والذي يظه
  .أخال الفعل الناظر اإلعراض واقعا وفيه بحث من جهة النحو

ما شرحتم به كالم بن احلاجب هو الذي جرت عادتي أن أشرحه به وأختـاره،  : فأجاب     
حذَف بعض املفعوالت، هذا الفعل هنـا مـن   ولعلَّ البحث النحوي الذي أشرتم إليه، هو أن 

                                                 
  .  »اشتبه : وإنما أعرفه بِمعنى«  -: أ )1(
 . 2/ العنكبوت  )2(
    .  »محمد « : + أ )3(
أبو عبد اهللا محمد بن هارون الكنانِي التونسي، أخذ عن ابن هارون األندلسي وغريه، وعنه ابن عرفة وابـن مـرزوق    )4(

مختصر على شرح ابن احلاجب الفرعي، شرح على : م، من تصانيفه1349/ هـ 750: وخالد البلوي وغريهم، توفي سنة
. 49ـ   48/  2التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 407/ التنبكتي، النيل : ترجمته فيأنظر . املعالم الفقهية، مختصر املتيطية

  .   354/ ابن قنفد، كتاب الوفيات . 211/ س .مخلوف، م
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، )1(اإلقتصار الذي ال يجوز في بابه، أو أنَّ إحلاق أخال بِما يتعدى إلَى ثالثة هو مذهب األخفش
فإن كان مرادكم أحد هذين األمرين فاألمر قريب، إذ قد يدعي داللة السياق على ما حـذف  

مقتضاه أنَّ مثـل  : ذا الشرح من البحث أن يقالمنها، ويلتزم مذهب األخفش، نعم يبقى في ه
هذا الفعل ال يكون عمده مبطالً، إالّ إِذا حصل الظَّن للناظر بأنَّ املصلِّي معرِض عن الصالة وفيه 
نظر، إذ قد يكفي في اإلبطال مشابهة صورة الفاعل يفعله صورة املُعرِض، وإن كان الناظر إليـه  

  .اعتقادا، ويشك في ذلك أو يظنه، وقد ال يكون ناظراً إليه يعلم أنه مصلٍ يقينا أو
     خيل اإلعراض بتقدير أنَّ لو كان ناظراً، قلت: فإن قلتى يما نشـأ مـن   : املعناإلشكال إن

حيث جعل املناط الظَّن، فال فرق بني كونِه حاصالً أو مقدرا، ولذا واهللا أعلم فسر املُحقِّق بـن  
أخال اإلعراض فأشبه املنصرف، ولَم يفسره فظن، وأما بن هارون فطالعت نسخة : السالمعبد 

منه فما رأيت له كالما في شرح اللّفظة، فلعلَّه سقط من هذه النسخة، وأما خليل فذكر لفظ بن 
الشبه، وليس : لة، أيفقال أَخالَ يخيلُ أَخالَةً، إذا أشبه غريه، ومنه قياس اإلخا: عبد السالم، قال

تفسـري قيـاس اإلخالـة    / و 24/ أي الشـبه إن أراد بـه   : قوله. أظن: هو من أخال بِمعنى
اإلصطالحي، وأراد الشبه اإلصطالحي أيضا، حتى يكون معنى كالمه أي قياس اإلخالة، وقياس 

ى واحد فخطأ ال شكبه بِمعنبه فيه، وعدم معرفة حتقيقه القيا )2(الشسني، وإن أراد اإلخالة والش
اللُّغويني فاألمر سهلٌ قليالً، يتناول عليه أنه أراد أنَّ املادة من حيث اللُّغة تـدلُّ علـى الشـبه،    
وباجلملة فهو كالم ضعيف، ولأَخال معان متعددة يصلح حملُ كالم بن احلاجب عليها، ذكـر  

رِيهميعها اجلَو3(ج(حقيق القول في حكم املسألة، ، وتني فمطالعة كالم األقدي ذلك ينبنِي على م
  .ولسنا اآلن لذلك، واهللا تعالَى أعلم

                                                 
أبو عبد اهللا هارون بن موسى بن شريك التغلُبِي الدمشقي، أخذ عن ابن ذكوان والبيانِي وسالمة بن هارون، وعنه أبـو   )1(

  .  302س، .ابن اجلزري، م: أنظر ترجمته في. هـ292: انِي، توفي سنةالقاسم الطّري
 .   »شرك « : ع )2(
أبو نصر إمساعيل بن حماد اجلوهري، إمام من أئمة اللُّغة، أخذ العربية عن أبِي سعيد السريافي وأبِي علي الفارسي وأبِي  )3(

/ هـ 400: م، وقيل في حدود1002/ هـ 393: ور، توفي سنةإبراهيم الفارابِي، وهو صاحب معجم الصحاح املشه
أبـو  : ، تحقيقإنباء الرواة على أخبار النحاةالقفطي جمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف، : أنظر ترجمته في. م1009

السيوطي، بغية الوعاة، . 229/  1، 1986الفضل إبراهيم، دار الفكر العربِي، القاهرة، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، 
  .  656/  2احلموي، معجم البلدان، . 446/  1
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: )1(وسئلَ اإلمام البرزلي عن اعتراض تقي الدين على بن احلاجب في قولـه  ]:مسألة [      
الرفع منه خرب مبتدأ  بِما هو معلوم عندكم، هل يجاب عن اعتراضه بأنَّ. الرفع منه واإلعتدال فيه

  .مبتدأ خربه كالركوع؟. اإلعتدالُ فيه: )2(محذوف تقديره الفرض السابع الرفع منه؟ وقوله
تعقيب تقي الدين غري الزم لنص اللّخمي في باب الرعاف عليه، كما نقلـه بـن   : فأجاب     

لكان حسنا لو افتقر إليـه،  . اإلعتدال: ه، ولو أُحتيج إلَى تقدير كونه مبتدأ، أعنِي قول)3(احلاجب
لكن ال يفتقر إليه لما ذكرناه من نص اللّخمي، وقد حمل كالم بن احلاجـب علـى املعنـى    
املذكور، أعلَم أهل املغرب في زمانه، أبو عبد اهللا املقَّري القاضي الفاسي التلمسـانِي األصـل،   

  .أعلم  )4(واهللا
نص علماؤنا على أنَّ اجلماعة إذا صلّوا في السفينة تحت : )5(رحونقال بن ف ]:مسألة [      

وكذلك : صالتهم مجزية، قال الشيخ أبو احلسن الصغير: )6(سقفها منحنية رؤوسهم، قال مالك
اخلباء كالسفينة، وعلى كل حال فالنافلة أخف، وقد شاركت في ذلك الفقيه أبا عبـد اهللا بـن   

جِب فيها بشيء، : )7(ونسي، فقالعرفة التي ذلك خفيف، وسألته عن الفريضة فلم يافلة فحال الن
                                                 

 .42/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )1(
اعترض عليه بعض األئمة هذا التشبيه بأنَّ الرفع من السجود مجمع على وجوبـه، والركـوع   « : قال ابن عبد السالم )2(

: الرفع منه عقد ترجمـة كقولـه  :  عن قوله، واإلعتدال أو الطمأنينة فقط، وقولهكالركوع خرب: وقوله: مختلف فيه، قال
ابـن  : أنظر. »الصالة، الذبائح، األميان : باب كذا، وكقوله: الركوع، الرفع، السجود، وهو خري مبتدأ محذوف، كقوله

  .  42/ س .احلاجب، م
قوالن فإن شـك فَتلـه   : الصالة، وفي جواز إميائه خشيةَ تلَطُّخه بالدمولو رعف وعلم دوامه أتم «  :قال ابن احلاجب )3(

إن كان في : ومضى، فإن كثُر بِحيث سال أو قَطَر وتلَطَّخ جاز أن يقطع أو يخرج فيغِسلَه، ثُم يبنِي مطلقًا على املدونة، وقيل
/ س .ابن احلاجب، م: أنظر. »احلدث  ، وكذلك إن كان إماما، ويستخلف كذاكرِوأَتم ركْعةً: جماعة وعقَد ركْعةً، وقيل

16. 
 .  »تعالَى « : + س )4(
أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون املدنِي، أخذ عن ابن عرفة وابن مرزوق اجلد وغريهما، وعنه إبنه أبو  )5(

يختصر ابن احلاجب الفرعي، تبصرة احلكام، الديباج : تصانيفه م، من1396/ هـ 799: اليمن وغريه، توفشرح على م
. 89/  1التنبكتي، كفاية املُحتـاج،  . 33/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. املُذّهب، مقدمة في مصطلح ابن احلاجب

ابن حجر العسـقالنِي، الـدرر    .197/  1س، .احلفناوي، م. 222/ س .مخلوف، م. 45/ القرافي، توشيح الديباج 
 .   48/  1الكامنة، 

 .175/  1املدونة،  )6(
 . 209/ س .ابن عرفة، م )7(
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وضاق الوقت عن البحث في ذلك لعارض منع اهللا املسلمني به، وذلك باملدينة النبوية سنة اثنني 
  .وتسعني وسبعمائة

، أو نام )1(ن نسي الصبحوسئلَ شيخنا وسيدنا أبو الفضل قاسم العقبانِي عن م ]:مسألة [     
عنه ثُم قام أو تذكَّر، فلم يدري خرج الوقت أم ال، بأي نية يدخل الصالة؟، هل بنية القضاء أم 

  .بنية األداء؟، وقد نقل بعض طلبتكم عنكم أنه يدخل بغري نية
ذلك أنّ معنى األداء احلمد هللا، ما نقل عنِي ال أذكره اآلن، ولكن الوجه فيه بين، و: فأجاب     

أَخرج وقـت   )4(الشك )3(، فحصول)2(علم فاعل العبادات، فإنه يوقعها في وقتها املُقدر لَها أوالً
األداء أو لَم يخرج فعل على شكِّه فيما ذكر، وذلك على القطع، أولَى له من أن يؤخر الفعـل  

الوقت فيه املسارعة إلَى اخلري مع احتمال إيقاعها  )5(حتى يتيقَّن أنها قضاء، ألنَّ فعلها مع تحقيق
آداء، وتأخريها فيه اإلبطاء باخلري مع يقني القضاء، هذا وكونه ينوي األداء أو القضاء ليس بشرط 

  .في صحة الفعل، وال تمس ماهيته بشيء، واهللا املوفِّق بفضله
لعقبانِي عن احلكمة في أنّ الشيطان إذا وسئلَ قاضي اجلماعة سيدي إبراهيم ا ]:مسألة [      

  .)6(سمع اآلذان فر منه، وإذا دخل املصلِّي في صالته أقبل ووسوسه
احلمد هللا، إن كان مرادكم باحلكمة ما الذي علَّلَ به هذا احلكم، فقد ذكر عياض : فأجاب     

يحتج موالنا  )7(ا إلَى معناه ألنّوجوها عند حديثه على اخلرب، والوجه األخري منه )6(في اإلكمال

                                                 
    .  »صالة « : أ )1(
 . »ومعنى القضاء علمه بأنه يوقعها في وقتها املُقدر لَها ثانيا، فإذا تعذَّر عليه علم األمرين لحصول « : + س )2(
   . »فحصول «  -: س )3(
  .  »الشك «  -: س )4(
  .  »تحقُّق « : س )5(
إذا نودي للصالة أدبـر  «  :عن األعرج عن أبِي هريرة أنّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال ن أبِي الزنادعن مالك ع )6(

قبل، حتى خيطر بني املرء الشيطان له ضراط، حتى ال يسمع النداء، أقبل، حتى ثوب بالصالة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أ
«  :قال ابـن العربِـي   .»ونفسه، يقول أذكر كذا، أذكر كذا، لما مل يكن يذكر، حتى يظلّ الرجل إن يدري كم صلّى 

احلديث يحتمل املَجاز واحلقيقة جميعا، أما احلقيق فليس يستحيل أن يكون للشيطان حصاص وهو الضراط، وأما املَجـاز  
           . 180ـ  179/  1ابن العربِي، القبس، : أنظر .»باررة عن فراره ذليالً خاسئًا كما يفر العري الضراط فيكون استعارة وع

  .  257/  2عياض، اإلكمال،  )6(
  .   »كما « : ر. »ألن «  -: س )7(
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أنَّ اآلذان لَما كان ذكرا من األذكـار،  : في اجلواب، وحاصله على تقرير موالنا الوالد )1(الوالد
شرِع على الوجه املعروف لإلعالن بدخولِ الوقت، واإلعالن بذلك على مـا عهـد ال يتعلَّـق    

صلُ بِمجرد إعالنه وهي إمساع الناس، فيحصـل العلـم   للشيطان بإفساده مطمع، فإنَّ فائدته تح
وغيظًا، ونص ما قاله عيـاض   )2(بدخول الوقت الشهري لإلجابة، فلما انقطع طَمعه هرب حسدا

بل ليأسه من وسوسة اإلنسان عنده إلعالن وانقطاع طَمعه أن ينصـرف  : في هذا الوجه، وقيل
ى إذا سكت رجع لاس، حتعنه النهي أدرخاطره ووسوسة قلبه )3(حاله الت اهللا عليها، وتستغيب .

والصالة واهللا أعلم لَما كان زمانها طويالً واشتملت على أقوال وأفعال وطُلب فيها اإلخـالص،  
وكانت عماد الدين، ابتلي الناس فيها بوسوسة اللَّعني، إالَّ من عصم وهدي إلَى صراط مستقيم، 

  .صمنا اهللا وإياكم من وساوسهع
وسئلَ أيضا عن رجل صلَّى املغرب في بيته منفردا، ثُم خرج فوجد جماعـة   ]:مسألة [      

يصلُّون املغرب فدخل معهم ناسياً أنه صالَّها في بيته، فلما كان في التشهد ذكر أنه صالَّها في 
ها وحده، أو من التي صلّى جماعة، ماذا يفعل؟ على بيته، وذكر سجدة ال يدري من التي صالَّ

  .القول املشهور أنها ال تعاد في جماعة، وعلى الشاذ أنها تعاد؟
على مسألة نقلها عـن سـحنون،    )4(وادراحلمد هللا، نص الشيخ أبو محمد في الن: فأجاب     
ذكر بعد السالم اإلمام سجدة من إحـدى   ومن أعاد املغرب في جماعة ثُم: قال سحنون: فقال

هذا على أحد القولني، فالظّاهر أنَّ . الصالتني فصالته مجزية، ألنه قد صحت له إحدى الصالتني
أنَّ كالم الشيخ فيمن أعاد، ومسألتنا لَم يقصد فيها اإلعـادة،  : جواب مسألتنا في هذه، فإن قيل

أعاد عامدا أو ناسيا، : من القصد وعدمه، أال ترى أنك تقولنسلِّم ظهوره فيه، بل هو أعم : قيل
فلوال أنه أعم ما صلح أن يأتي بعده أحد األمرين، ثُم بعد تسليمه فاألمر على ما ذكرنـا مـن   

وفي إعادة غري : )5(استواء احلكم في القصد وعدمه، ويدلُّ على ذلك ما قاله بن عرفة، حيث قال
ثُم لَما عزا . اجلميع: تعاد غري املغرب والعصر والصبح، ورابِعها: أوتر، ثالثها املغرب والعشاء إذا

                                                 
 . 29 /ظر مصادر ترجمته أن). م 1450/ هـ 854ت ( قاسم بن سعيد بن محمد العقبانِي التلمسانِي أبو الفضل  )1(
     .  »حينئذ « : أ، ر )2(
    .  »قدره « : أ، ر )3(
  .323/  1ابن أبِي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات،  )4(
 .288/ س .ابن عرفة، م )5(
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وعلى األول إن نِسي وأتم وذكر قبل ركعة قطع، وبعدها الشيخ عن الواضحة : )1(األقوال، قال
وسمع عيسى بن القاسم أحب قطعه في شفَعها، رجوت خفتـه، ابـن رشـد    . شفعها وسلّم

  .)2(حبابه القطع يأتي على ما فيها، وذكرنا اخلالف في مسألتها في رسم نقدهااست
     ي املغرب تقام على من فيها: قلتم فم  : )3(ما ذكره هو ما تقدوبعد ركعتني ظاهر ما تقـد

عها يتمها، ال أعرفه، وعلى منع إعادتها، وبعد ثالث سمع بن القاسم شفَ: بقطع، ونقل بن بشري
فانظر مع قول بـن  . ولو ذكر بقرب سالمه، وإن بعد فال شيء عليه: وسلَّم، وروى بن حبيب

يتمها، فـإنْ أَتـم   : يقْطَعها، وقيل: وعلى املشهور إن أعاد، فإن ركَع شفَعها وقيلَ: )4(احلاجب
فإن هذا اخلالف الذي حكـى  . ةً على اَألصحاملغرب أتى بِرابِعة بالقُربِ، فإنْ طَالَ لَم يعدها ثَالثَ

مفأت ِسيائل هي )5(ابن احلاجب فيمن أعاد املغرب، هو الذي حكاه بن عرفة فيمن نومسألة الس ،
، إالَّ أنه فات منها فرض نسيان السجود بشك على ما وصفه السـائل،  )6(من نِسي فأتم: مسألة

  .لعامد في هذا الفقه بِمسألتنا من مسلكه، وعليه تجري أحكامهافإذا استوت أحكام الناسي وا
على املشهور من أنَّ املغرب ال تعاد أنها إن أعيدت، فإما / ظ 24/ وقد علمت أنا إذا فرعنا      

ـ  م، أن يعقد املُعيد ركعة، أو لَم يعقدها، فإن لَم يكُن عقَدها، فليس إالَّ القطع على ظاهر كالمه
  .يشفَعها: وإن عقَدها فاختلف في ذلك، فقيل

واعلم أنَّ الْمأتي على هذا القول في مسألتنا أن يلتقط سجدة الحتمال أن تكون منسية من      
األخرية، ويأتي بركعة الحتمال أن تكون من غريها، ويأتي برابعة لتشفيعها، ويسـلِّم ويعيـد   

  . يقطع: صالة األولَى، وهذا شفَع فال تقع مغربا، وقيل املغرب، ألنه لَم يتحقَّق
وألننِي على هذا القول واضح وهو أنه يقطع هذه ويعيد املغرب، لعدمِ تيقُّنه صحة األولَـى،       

فاآلتي على هذا القـول أن  . يتمها: فلم يصح له إحدى الصالتني، فالبد من عمل املغرب، وقيل

                                                 
ع ابن القاسـم  وعلى األول إن شيء، فأتم وذكر قبل ركعة قطع وبعدها روى ابن حبيب يقطع، وسم« : قال بن عرفة )1(

 .288/ س .ابن عرفة، م: أنظر. »أحب قطعه، فإن شفعها رجوت خفَّته 
وذكرنا اخلالف في مسألتها ( ... ) فحصول الشك أَخرج وقت األداء أو لَم يخرج فعل على شكِّه فيما ذكر «  -: ع )2(

      .  »في رسم نقدها 
 . 288/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )3(
  .  50/  ن.م )4(
 .»فأنتم « : س )5(
  .  »فأنتم « : س )6(
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جدة ليصلح األخرية الحتمال نسيان السجدة منها، ثُم يأتي بركعة الحتمال أن تكـون  يلتقط س
من غريه ال خرية، ويسلِّم إذ ال يحتاج إىل تشفيع، وظاهره أنها تقع له مغربا إذا أتمها فال يحتاج 

ن بشري يتمها، ال أعرفه، ونقل ب: )1(إلَى إعادة، ألنَّ هذه قد صحت، وقد علمت أنّ بن عرفة قال
فهو ما قاله الشيخ فـي  . أنَّ املغرب تعاد: وأما فقه مسألتك على الشاذ وهو. على منع إعادتها

النوادر على ما نصصناه لك أوالً، وذلك لَما ذكر في التشهد يسلِّم بسالم اإلمام، وقد صحت له 
في السجدة املنسية بني أن يكون من الصالة األولَى فقـد  إحدى الصالتني، وبيانه إدارة التقسيم 

  .صحت له الثّانية، وبني أن تكون من الثّانية فقد صحت له األولَى، واهللا املوفِّق بفضله
احلمـد هللا، نقـل   : بِما نصه )2(وأجاب عن املسألة الفقيه أبو احلسن علي بن محمد احللبِي     

فيمن صلَّى املغرب في داره ثُم خرج فوجد النـاس يف الصـالة   : فريقينيالبرزلي عن فتاوي األ
فدخل معهم ناسيا، فلما كان في التشهد األخري ذكر أنه صالَّها، وذكر سجدتني مفتـرقتني ال  
يدري هل هما من هذه أو من التي صلّى في داره، أو واحدة من هذه واألخرى من التي فـي  

  . جدة ويأتي برابعة ويسلِّم ويسجد بعد السالمالدار، يسجد س
فيمن صلَّى املغرب في بيته ثُم خرج فوجـدهم يصـلُّونها   : ونقل أيضا عن فتاوي املصريني     
ِسي3(فَن( مهثَ اإلمام فقددلَ معهم وأَحخفد)د األخري ذكـر سـجدة ال   )4ي التشها كان ففلم ،

شفع اإلمـام صـالته برابعـة    : ى، وذكر أنه صالَّها في داره، قاليدري من هذه أو من األولَ
رجع بالقُربِ وصلَّى بِهم ركعة وتشهد وسلّم، . أسقطت سجدة: ويسألُهم، فإن قالوا )5(ويسلِّم

على املشهور أو الشاذ، لَم يختلف املشـهور  : ، وقولكم)6(وتصح لهؤالء على قول أبِي مصعب
                                                 

 .288/ س .ابن عرفة، م )1(
أبو احلسن علي بن محمد احللبِي اجلزائري، معاصر لإلمام محمد بن العباس وطبقته، له فتاوى في املازونية واملعيار، أنظر  )2(

نويهض، معجم . 271/  2س، .احلفناوي، م. 277/  1ملُحتاج، التنبكتي،كفاية ا. 335/ التنبكتي، النيل : ترجمته في
  .    120/ أعالم اجلزائر 

    .  »فَنِسي «  -: أ )3(
 .»اإلمام « + : ع )4(
 .»يسلِّم «  -: س )5(
)6( رِي، كان تلميذًا وراوية لهب أمحد بن أبِي بكر القاسم بن احلارث الزعصي سنةأبو مد حوالهــ  150: مالك، ول /

/ س .الشريازي، م: أنظر ترجمته في. املختصر في الفقه: م، من تصانيفه856/ هـ 242: م، كان قاضيا، توفي سنة767
سـيزكني،  . 100/  2/ س .ابن العماد، م. 21ـ   20/  1ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، . 127ـ   126

  . 201/  1موسوعة أعالم املغرب، .154/  3، 1:س، مج.م
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بإتمامها إذا تذكَّر في التشهد األخري، وإنما يختلفان في القدوم ابتداء، وبعـد   والشاذ في األمر
  .أعلم )1(تمام الثَّالث، والشاذ يسلِّم مع اإلمام وينصرف، واملشهور يشفعها بركعة رابعة، واهللا

وقـام   وسئلَ الفقيه سيدي علي احللبِي عن إمام سجد واحدة من الرابعـة،  ]:مسألة [      
  .لخامسة فسبحوا به فلم يرجع ما يفعل املأمومون؟

إذا : ما يفعل املأمومون؟ أما على قول بن القاسم الذي يقـول : احلمد هللا، قولكم: فأجاب     
ترك اإلمام سجدة من الرابعة وقام إلَى اخلامسة ساهيا وتمادى حىت فرغ من اخلامسة، ثُم تذكَّر 

. ، أنّ اخلامسة ال تجزيه عن الرابعة، ويأتي بركعة أخرى فال يتبعه املـأمومون السجدة من الرابعة
وأما على قول أشهب وسحنون القابلني بأنها تجزيه عن الرابعة، ويسجد بعد السالم، وأنه يفوته 

ها مـن  إصالح الرابعة بعقد اخلامسة، فإنهم يتبعونه إذا خافوا عقد اخلامسة، كما يتبعونه في غري
  .، واهللا أعلم)2(الركعات األربع

وقد نقل اللّخمي واملازري قولني في اخلامسة هل نتوب عن الرابعة أم ال؟، وهـل يفـوت        
  .)4(أعلم )3(إصالح الرابعة بعقد اخلامسة أم ال؟، واهللا تعالَى

م على مذهب بن احلمد هللا، كان احلق أن ينبهوه بالكال: وأجاب سيدي بلقاسم العبدوسي     
القاسم، فإذا لَم يفعلوا أتموا هم السجدة، ولَم يكن لَهم اتباعه، وأتم هـو الصـالة وسـجد    

  . وسجدوا معه بعد السالم، وهذا نص بن رشد، واهللا تعالَى أعلم
عن قرية بِها جماعـة   )5(وسئلَ قاضي اجلماعة بتونس سيدي عيسى الغربينِي ]:مسألة [      

فامتنع بعضهم من إقامة اجلماعة وبناء املسجد، وأخذ املؤدب لقراءة أوالدهم، فهل يجربون على 

                                                 
 .»تعالَى « : + س، ع )1(
 .»األربع «  -: ع )2(
 .»تعالَى «  -: س )3(
وقد نقل اللّخمي واملازري قولني في اخلامسة هل نتوب عن الرابعة أم ال؟، وهل يفوت إصالح الرابعة بعقـد  «  -: ع )4(

 .» اخلامسة أم ال؟، واهللا تعالَى أعلم
د بن محمد بن محمد الغربينِي، أخذ عنه القلشانِي والشريف العجيسي والبسيلي وأبِي عيسى بن أمحأبو مهدي التونسي  )5(

التنبكتي، : أنظر ترجمته. م1412/ هـ 815: القاسم القسنطينِي وابن ناجي وغريهم، توفي ليلة السبت ربيع األول سنة
. 151/  3س، .السـخاوي، م . 243/ س .ف، ممخلو. 241ـ   240/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 297/ النيل 

 .     611/  2السراج، 
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ذلك؟ إذ في عدمه تعطيل املساجد وإقامة السنة وتضييع القرآن أو ال فإن قلتم بجـربهم ولَـم   
  .ال؟، فهل يجربون على أجرة اإلمام؟ وتوزع على رؤوسهم أم )1(يجِدوا من يؤدبِهم

احلمد هللا، جبرهم على بناء املسجد واجب، وكذلك جبرهم على مؤدب أوالدهم، : فأجاب     
رحمه اهللا يفتي به إذا كانوا ال يحسنون القـراءة   )2(وأما جبرهم على إجارة اإلمام فكان شيخنا

ارة عليهم، وتبقى الكراهـة  ، وتوزع اإلج)3(وال أحكام الصالة، وعدم من يصلِّي بِهم إالّ بأجرة
  .في حق اإلمام أو أشد منها، ألنَّ اإلمام حينئذ تتعين عليه، واهللا تعالَى أعلم

احلمد هللا، الصالة عماد الدين وخري ما أقامتـه  : وأجاب شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي     
مسجد فيها، يرد إلَى ما دعا إليـه اجلمـع   جماعة املسلمني، فاألبِي من بناء املسجد في قرية ال 

الغفري، وكذا من امتنع من األجرة أن ال يترك إلَى ذلك إذا كان يؤدي إلَى تعطيل إقامة اجلماعة 
في تلك القرية، لكن إن كان يوجد من يؤم بِهم بال أجرة لَم يجيروا حينئذ عليها، إذ اإلمام بغري 

  .ق بفضلهأجر أفضلُ وأكمل، واهللا املوفِّ
عن رجل شلَّت رِجلُه بِمرض، ويمشـي   )4(وسئلَ سيدي أبو القاسم الثَّغري ]:مسألة [      
على عصا اخلطوات اليسرية، واملسجد اجلامع بعيد من داره ال يقدر على الوصول لصالة  )5(متكئًا

يوم جمعة ليصل بِها للجـامع  اجلمعة إالّ بِمشقَّة، فهل يجب عليه كراُء دابة؟ أو استعارتها كل 
 صرحزول ويكوب والنحتاج مع هذا إلَى من يعينه على الرما ويف به؟ سيجحولو كان ذلك ي

وتسقط عنه اجلمعة بِما ذكر من الضرر، وألنه ال يجد معينا على . دآبته؟ أو ال يجب عليه ذلك؟
ن اإلمام يمد صوته في تكبرية الصالة وتحميدتها، سيما ؟ وع)6(ما ذكر، إالّ في النادر من اجلمعة

إن كان بطيء احلركة، فيمد صوته في حركته إلَى األركان بِمقدار فعله، فهل هذا مما يصـوغ  
           .                                     وال حرج عليه فيه؟ أو يكْْره له ذلك ألنه يزيد على القدر املُحتاج؟

                                                 
    .  »يؤم بِهم « : أ، ع )1(
    .  »اإلمام « : + أ )2(
 .»بإجارة «  -: س )3(
: أبو القاسم محمد بن يوسف القيسي التلمسانِي، عرف بالثّغري، أخذ عن الشريف التلمسانِي، أنظـر ترجمتـه فـي    )4(

 .  121/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 483/ تي، النيل التنبك
    .  »متكئًا «  -: أ )5(
     .  »اجلمع « : أ )6(
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احلمد هللا، إن كان السائل ال يقدر على الوصول من داره إلَى اجلامع ويتعذَّر عليه : فأجاب     
الوصول إليه راكبا، إما لعدم املركوب، أو لعدم من يعينه على ركوبه، أو لعدم مـن يحفظـه،   

ميد في انتقاله من بعض األركان سقط عنه حضور اجلُمعة، وأما الذي يِمد صوته بالتكبري والتح
حركته البطيئة، فأراه ال يسوغ له، ألنَّ في ذلك زيادة على القـدر  / و 25/ إلَى بعض بطول 

الذي يطْلَب منه من ذلك اللَّفظ، وأيضا قد يؤدي ذلك إلَى خروج ذلك اللَّفظ عن معناه كمده 
  .واهللا تعالَى أعلم اهللا أكرب، فهذا ال يجوز،: على حركة الباء من لفظ

وسئلَ الفقيه سيدي محمد بن أبِي القاسم املشذَّالي عن بيـان قـول بـن     ]:مسألة [      
إذا : )2(فإنه أشكل علي معناه؟ وقول خليل. وكذلك لو علم أعيان بعضها إلَى آخره: )1(احلاجب

  .علم الصالة وشك من اخلميس أو اجلمعة، لزم اخلميس أيضا مشكل؟
غـري املتبـادر، إذ    )4(أنه: احلمد هللا، ما قال خليل مرجح من وجهني، أحدهما: )3(فأجاب    

ومعناه . الترتيب: التجوز في قوله: املتبادر أنَّ الضمري عائد على الصلوات ال على األيام، ثانيهما
فإن نسي صالة ال : في قولهصالة ال بعينها، فاألداة للمعهود : أنه إذا علم الصالة أي: على ضعفه

  .فتأمله. لزمه اخلميس: وال يريد أنه علم عينها، ألنه اليتيمم مع قوله. بعينها
ذ يكون الفرق بني هذه وتلك، أنَّ األولَى لَم يتعين عنده شيء من أيام األسبوع، بل وحينئ     

ذِّمته صالة ال بعينها، وأنها لَم خترج ذلك عنده شائع في جملتها، وهذه تعين عنده مثالً، أي في 
لزمه اخلمـيس  : أيام األسبوع، فقال )5(على اخلميس أو اجلمعة وأيقن مع ذلك أنها خارجة عن

                                                 
وكذلك لو علم أعيان بعضها، ونسي عني الترتيب وخرج اعتباره من الشاذِّ فيمن نسـي ظهـرا   « : قال ابن احلاجب )1(

يصلِّيهِما ويعيد املُبتـدأَةَ  : السابقة، يصلِّي ظهرا وعصرا، ثُم عصرا وظهرا، والصحيحوعصرا من يومني معينني ال يدري ما 
فاقًا، وضابطُهن اليومان اتقديرين، كما لو لَم يتعيا، ففـي   : فيستوعب التيزيد واحـد ي أقلِّ منها بواحدة، ثُمها فأن يضرِب

ع ثالث عشر، وفي اخلمس إحدى وعشرين، فإن انضم شك في القصرِ فالصحيح، ورجع إليه الثَّالث يصلِّي سبعا، وفي األرب
اإلستحباب على القولني فـي  : يعيد كلَّ حضرية عقيبها سفرية على ما ذكر، فتتضاعف احلضريات، والصحيح: ابن القاسم

ى، وثالثتها صلَّى ستا يثَني بثالثتها، وفي رابِعتـها برابِعتـها، وفـي    القصر، فلو نسي صالةً وثانيتها ولَم يدري ما هما صلَّ
   تني، وكـذلك حاديـةتني مرصلِّي اخلمس مرما متماثلتان من يومني، فيستها فهصالةً وساد ستها، فلو نسيستها خامخام

  .  44 / ابن احلاجب، جامع األمهات: أنظر. »شرتها عشرتها وسادسة ع
  .24/ س .خليل، م )2(
    . و28ورقة / س .عمران بن موسى املشذَّالي، م )3(
 .»أنه «  -: س )4(
 .»بقية « + : ع )5(
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وعندي في كالم املؤلِّف وجهان آخـران،  . فيها كما لزمه في األولَى التي جهل فيها كل األيام
ثالً ظهرا وعلم أنها من اخلميس أو اجلُمعة، فإنه يصلِّي أنّ املعنِي إذا علم كون الصالة م: أحدهما

ظُهرا مرة واحدة، فيكون الضمري عائد على األيام، وبِهذا يوافق هذا الوجه تقرير خليل املُتقدم، 
ويحتمل على بعد أن يعود على الصلوات اخلميس، وبه يفارق ما قال خليل كما باينه في أنـه  

صالَّها ولَـم  : مرة واحدة كما قلناه، فإنَّ املُشار إليه بقوله، وكذلك إنما هو قوله يصلِّي الظُّهر
وهذا التقرير أقرب . صلَّى خمسا: واإلشارة على تقرير خليل إنما هي إلَى قوله. يعترب إلَى آخره

  . من األول
لى الصلوات الفائتة، واملُشار إليه بعض، عائد ع: أن يكون الضمري املضاف إليه: الوجه الثّانِي     

  .صلَّى خمسا: هو قوله
وصورة املسألة أن يكون تذكَّر ظهراً مثالً وصالة أخرى لَم يدري عينها، إالّ أنه تحقَّق أنها      

غري ظهراً، وإنما هي شائعة في غري الظُّهر من سائر اخلميس، ولَم يدري مع ذلك هل هي مـن  
منه أو من غريه، فإنه يصلِّي خمسا، وأما لو تذكَّر ظهراً وصالة أخرى شائعة يف اليوم الذي ظهر 

الصلوات اخلمس، فإنه يصلِّي الظُّهر ويصلِّي خمسا، وهذا الوجه هو الذي منع خليل ابن عبـد  
  .أعلم )2(كالم املؤلِّف عليه وهو بين، واهللا )1(السالم أنَّ مجمل

احلمـد هللا،  : يدي أبو علي منصور بن سيدي علي بن عثمان بِما نصهوأجاب عنه الفقيه س     
بعض، يعود علـى  : بن عبد السالم، وأنَّ الضمري املضاف إليه )3(الذي ظهر لي فيه ما مشاه عليه

األيام، ويكون املؤلِّف تعرض للكالم على الصالة املعينة مع جهل األيام، ومع العلم بِها ونسـيان  
وكذلك : وإن علم عينها دون يومها صالَّها، أي: فيها، فاإلشارة بقوله، وكذلك لقوله الترتيب

إذا علمها وعلم األيام ونسي ترتيبها، ونسيان الترتيب في اليومني يدلُّ على تعدد الصالة املنسية، 
كل جـرى وغـري   وأما قول خليل فهو مش. ولهذا جاء التخريج في مقابلة املشهور، واهللا أعلم

، ال إلَى تفسري )4(صحيح، نعم ما أشار إليه بن عبد السالم من اإلعتراض راجع إلَى مقتضى القلَّة
  .املسألة، وفي اعتراضه بحث فنظره فيه وتأمله، واهللا تعالَى أعلم

                                                 
 .»يحمال « : ع )1(
    .  »تعالَى « : + أ )2(
 .»عليه «  -: ع )3(
 .»الفقه « : ر، ع )4(
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 )1(شكلاحلمد هللا، قولكم في كالم بن احلاجب أنه أ: عنه الفقيه احللبِي بِما نصه: وأجاب      
عليكم، هو مشكل كما ذكرتم، وقد اضطرب فيه كالم شارحيه، فذهب كل واحد مذهبا غري 
مذهب اآلخر، وأقرب ما فيه للصواب واهللا أعلم، أنّ يحمل كالمه على املعنى الذي ساق عليه 

الف، فإن ذكر صالة ال يدري يومها بعينها صلَّى صالة واحدة بال خ: بن بشري املسألة، فإنه قال
أنه يصـلِّي ظهـرين   : وإن شك هل هي من السبت مثالً أو من اخلميس فهاهنا قوالن، أحدهما

أنه يصلِّي ظهرا واحـدة وال  : ينوي بكل واحدة منهما يومها من املشكوك فيهِما، والقول الثّانِي
يوم التي هـي  جهل ال: معناه. فإن علم عينها دون يومها: يضيفها ليوم معين، فقول بن احلاجب

أن يحمل من أي يوم هي من أيام األسبوع، وهذه : منه، وهو يشمل بظاهره صورتني، إحداهما
ولَم يعترب عني األيام اتفاقًا على ما قاله بن عبـد السـالم   : الصورة هي التي أراد املؤلِّف بقوله

األولَى من كالم بن بشـري،  في كالمهما على املسألة، وهي املسألة  )2(وسيدي بركات البارونِي
أن يعلم أنَّ وقتها منحصر في أعيان بعض أيام األسبوع، ويشك من أي تلـك  : والصورة الثّانية

األعيان هي، كما إذا نسي صالة معينة من األربعاء أو من اخلميس وشك من أيهما هي، ونسي 
. ي هل األربعاء قبل اخلميس أو العكـس ال يدر: الترتيب فيما بني األيام على ما قاله بن فرحون
. الترتيب )3(وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي: وهذه الصورة الثّانية هي التي أراد املؤلِّف بقوله

كما أشكل علي قول خليل إلَـى آخـره   : من األيام التي هي منها، واهللا أعلم، وقولكم: يعنِي
اب، ألنَّ نصوص املذهب صرحية بأنّ ذاكر صـالة  تلك تبع فيها بن هارون ليست بصو. عبارته

معينة من يومني ال يدري من أيهما هي يصليها وحدها إما مرة أو مرتني، وال قائل بأنه يصـلِّي  
  .أعلم )4(خمسا، واهللا

  

                                                 
 .»مشكل « : ر، س )1(
ائري، فقيه معاصر ألبِي حمو موسى الزيانِي، له فتاوى في املازونية واملعيار، كما شـرح  أبو اخلري بركات البارونِي اجلز )2(

ابن . 112/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 147/ التنبكتي، النيل : فروع ابن احلاجب في سبعة أسفار، أنظر ترجمته في
 .   156/  1القاضي، جذوة اإلقتباس، 

 .»وهي « : س )3(
 .»تعالَى « : + س، ع )4(
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حوا العبدوسي عن إمام في التراويح قام إلَى ثالثة فسب )1(وسئلَ سيدي بلقاسم ]:مسألة [      
به فلم يرجع، ماذا يفعلون إن عقد الثّالثة؟، أو خافوا عقدها، وما احلكم في صالته؟، وصالة من 

إنما لَـم  : تبعه لَما لَم يرجع معتقدا أنَّ اإلتباع يلزمه؟ أو أكمل الثّالثة وجلس وسلَّم منها، وقال
  .أرجع العتقادي أنَّ من استقلَّ قائما ال يرجع ولو سبح له؟

احلمد هللا، القائم للنافلة، يتمادى اإلمام صحيح، واتباع من اتبع صحيح، ويعـذر  : فأجاب     
املُتبع له هنا بالتأويل اتفاقًا، إذ هي زيادة شرعية مأمور بِها على قول، وهو الذي راعى اإلمـام  

: قد كان الشيخ والدي رحمه اهللا يقولفي أمره له بالتمادي إذا عقد الثَّالثة، و )2(رحمه اهللا تعالَى
 )3(نص بن رشد وابن بشري على أنَّ بعض املُختلف فيه من الصالة وزيادة العمل املُختلف فيه فيما

  .ال يؤثِّران فيها باإلبطال اتفاقًا، وهو صحيح كما ذكر، واهللا تعالَى أعلم
إذا أتى بركعة من العصر قبل الغـروب  : موسئلَ أيضا عن قول بن عبد السال ]:مسألة [      

منها، بعده أنَّ الركعة األولَى أداء بال خالف في املذهب، واختلف في الثَّالث / ظ 25/ وبثالثة 
هل هذا بالنسبة إلَى غري ذي العذر؟ وأما ذا العذر فلكلٍّ أداء في حقِّـه  . قضاء: وقيل. أداء: قيل

. بأنه خاص بغري ذي العـذر : يما ذكره وفاقًا وخالفًا؟ فإن قلتمفال خالف؟ أو ال فرق بينهما ف
يعنِي فيما يأتي به في : فقال. قاضٍ: فكيف سلَّم بالقضاء في قول بن احلاجب؟ وأما غريهم فقيل

وأما مجرد األداء بدون : وقال أيضا في أثناء كالمه على قوله وفائدته في اجلميع. وقت الضرورة
راهة والعصيان فال يكون فائدة إالّ على قول من يرى أنّ إيقاع العصر بعد اإلصفرار يكـون  الك

قضاء في حق متبقي العذر، فأشكل علي تسليمه القول بالقضاء في العصر مثالً إذا أوقعت كلها 
يقـال   قبل الغروب، وحكايته اإلتفاق على أداء األولَى منها إن أوقعت وحدها قبل الغروب، قد

وسلّم له أخرى، أن يقول بقضـاء   )5(الغروب )4(إذا قال هذا القائل بالقضاء فيها أوقع كلّه قبل
  .الركعة الوقعة وحدها قبل الغروب، فأين اإلتفاق؟

                                                 
    .  »أبو القاسم « : أ )1(
 .»تعالَى «  -: ع )2(
 .»فيما «  -: س )3(
 .»قبل «  -: ع )4(
 .»الغروب «  -: ع )5(
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احلمد هللا أما مسألة املصلِّي في وقت االضطرار أو مدرِك ركعة، فإن كان صاحب : فأجاب     
الف في أنه مؤد في الركعة املدركة، وأما غري ذي العذر فهـو علـى   عذر فهذا هو الذي ال خ

القول بأنه قاضٍ ال فرق بني إدراك جميعها قبل الغروب أو إدراك ركعة منها احلكـم سـواء،   
 )1(ويمتاز عن ذي العذر بأنَّ هذا مختلف في الركعة املدركة فيه، وذو العذر متفق عليـه، واهللا 

  .أعلم
: )2(وسئلَ الفقيه سيدي عمر القَلْشانِي عن قول شراح بن احلاجب على قوله ]:مسألة [      

قالوا مراده بالثّالث من يلزمه اتباعه ولَم يتبعه، ومـراده  . فلو قال لَهم كانت لموجبٍ إلَى أخره
وماذا يلزمه لو  )3(بلزوم اإلتباع اللّزوم في نفس األمر، قد يقال ما الذي دعاهم إلَى هذا التفسري

اتبعوه على ظاهره كما أبقوا غريه من وجوه املسألة فإنّ الذي يظهر أنّ قوله من يلزمـه اتباعـه   
أي من يلزمه اتباعه ولَم يتبعه لتيقنـه  . ومقابله: وتبعه أي لتيقُّنه الواجب أو ظنه أو شكّه، وقوله

ه وحكم على القسمني بقوله تصحفيهما ألنّ كالً منهما قد أتى بِما لزمه،  انتفاء املوجب أو ظن
يلزم املصنف لـو فسـر    )4(وقوله وفي الثّالث أي من يلزمه اتباعه ولَم يتبعه فَلما ال يقال الذي

كالمه بِهذا سيما وما قيدوه به لَم يدل عليه دليل بل قد يقال يلزم على كالمه التناقض إن فسر 
قوله ومقابله الذي حكموا عليه بالصحة داخل في الثّالث على تفسريهم  كالمه بِما قيدوه به فإنّ

الذي حكم عليه بالبطالن فإن من لَم يلزمه اتباعه ولَم يتبعه يصدق عليه أنه يلزمه اإلتبـاع فـي   
نفس األمور لَم يتبع فإن نفي اللّزوم أخذناه بالنسبة إلَى معتقده، واللّزوم أخذناه بالنسبة إلَى نفس 

  .األمر فإنّ اإلمام قال كانت لموجب
، إعلم أرشدك اهللا أنه ال يمكن فهم كالم املُصنف على وجه الصواب )5(احلمد هللا: فأجاب     

إالّ بِما ذكر الشراح من التقييد، وذلك أنه حكي في القسم الثّالث قوالً منصوصا، ومقتضاه أنَّ 
ار به إلَى كالم وقع للَّخمي بفروض، فيمن جلس ولَم يتبـع  مقابله مخرج وهو نقلٌ صحيح أش

                                                 
 .»تعالَى « : س أ، )1(
ح فيهما، وفي الثَّالث تص: من يلزمه اتباعه وتبعه ومقابلُه: فلو قال لَهم كانت لموجبٍ، فأربعةُ أوجه« : قال ابن احلاجب )2(

  .   47ـ  46/  جامع األمهاتابن احلاجب، : أنظر. »قوالن : تبطُلُ، وفي الرابع، متأَوالً: املنصوص
 .»التقييد « : ع )3(
 .»هنا أيضا يلزمه اتباعه لتيقنه املوجب أو ظنه أو شكّه كما قالوا في الوجه األول، وما الذي « : + س )4(
 .»احلمد هللا «  -: ع )5(
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ما معناه أنه ال يجوز له اتباعه ألنه أعذر مـن  : املنصوص )2(القول )1(متأوالً، قال فيه بعد ذكره
الناعس والغافل، فهذا هو الذي فيه املنصوص واملُخرج، وأما من جلس مع علمه أنه يجب عليه 

ام أو ظنه أو شكِّه، فهذا متعمد لإلبطال صالته، وصالته باطلةٌ في اإلمجاع، فضالً عن اتباع اإلم
اإلتفاق، محمل كالمه على ما ذكره السائل يوجب خلالً في النقل وال يخفى قبحه، واحلَمـلُ  

ه من لزوم التناقض في على ما ذكروه يوجِب موافقة النقل لكالم الشيخ اللَّخمي، وأما ما تخيلت
كالم املُصنف على مقتضى تقييدهم، فمندفع بأنَّ متعمد املوافقة لإلمام أو املخالفة له، ال لتأويل 
ال مدخل له في مسألة بدليل ما ذكره في القسم الرابع، وال يلزم التناقض إالَّ على تقدير شمول 

نفس األمر، وفي اعتقاده أنه أكمل واتبع غري مناول، ولـيس  القسم األول من يلزمه اإلتباع في 
األمر كذلك بل ال يشمل إالَّ من يلزمه األتباع عالما بِموجبه واتبع، ومقابله من ال يلزمه اإلتباع 

على ما قررنـاه أوالً، وكالمـه    )3(في نفس األمر وال في اعتقاده ولَم يتبع، والقسمان اآلخران
ن، واهللا   يفسضوا لتفسريه وتقييده، وما قـالوه متعـيجمل إالّ ما تعرا، وليس فيه مر بعضه بعض

  .سبحانه أعلم
احلمد هللا ال : وأجاب عنه الفقيه سيدي أبو علي منصور بن سيدي علي بن عثمان بِما نصه     

والنقل يساعده، ألنَّ األول لزمه بد من ذلك التقييد عقالً ونقالً، ألنَّ األربعة ال تأتي إالَّ كذلك، 
اتباعه، وفعل ما أمر به فقد وافق ما أمر به فعله، والثّانِي لزمه عدم اإلتباع لتيقُّنِه السالمة، فقـد  
أتى بِما يجب عليه، والثّالث لزمه اإلتباع كاألول ولَم يفعل، فلو كان اللُّزوم باعتبـار اعتقـاده   

نفس األمر، لبطُلَت ألنه تعمد ترك ما وجب عليه، فليس من األربعة في شيء،  دون اعتبار ما في
وإنما ينظر إلَى ما يجب عليه أو ما قد يعذر، وينتج ذلك األربعة، ما قد يعذر به، وبِهذا يتـبني  

لمت ، ال في نفس األمر معناه باعتبار اعتقاده، ألنه به يخاطب، وقد ع)4(لك فساد تفسري املقابل
ما يجب عليه باعتباره فتركُه موجب للبطالن، فإذا فعل ما في اعتقاده فقد وافـق األمـر بِمـا    

فإذا فهمت ما قلناه اندفع ما قُلتم وتبين ما استشـكلْتم،  . صحت: يوجِب البطالن، فلهذا قالوا
  .واهللا تعالَى أعلم

                                                 
    .  »ذكرهم « : أ )1(
    .  »الثّالث « : + ع. »القول «  -: أ )2(
    .  »األخريان « : أ )3(
 .»ما قد يعذر به، وبِهذا يتبني لك فساد تفسري املقابل «  -: س )4(
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احلمد هللا، قول الشراح صحيح بعـد  : نصهوأجاب عنه الفقيه سيدي محمد بن العباس بِما      
تأمل نام مرعب، وذلك أنَّ اإلمام إذا قام لخامسة، فاملُوقن للموجب وظانه والشاك فيه كلُّهـم  
يجب عليه اتباعه، فإن لَم يتبعوه بطُلت أوالً، ومن أيقن عدمه يجب عليه عدم اتباعه، فإن أتبعه 

الً، ثُما أوسجدةً  بطلت أيض ي نسيتألن ما قمتينفصل حال من يقي إذا قال لَهم اإلمام مثالً إن
من األولَى أو الثّانية أو الثّالثة يف الرباعية، أو األولَى أو الثّانية في الثُّالثية، فهناك من يلزمه اتباعه 

ته، ومقابله من لَم يلزمه من ظان وموقن  السقوط وشاك فيه، وقد فعل ما أمر به أو ال تصح صال
اتباعه ولَم يتبع وهو املوقن بأنَّ اإلمام سهى في قيامه، وأنه أتم أو تيقَّن هو أنّ صالته صـحيحة  
تامة، وإن أقامه أمره محتمل، هل قام لموجب أم ال؟، فهذا ال يأيت بشيء وصـالته صـحيحة   

للثّالث إالّ أن يلزمه اإلتباع في نفـس  / و 26/ يبقى  ال خلل فيها دواما وال ابتداءاً فلم )1(تامة
األمر، وذلك أنه إنما كان جلس معتقداً اعتقاداً جازما ولَم يجلس عالماً، فلما قال اإلمام ما قال 
ذكره، وتبين له اخلطأ في جلوسه أو داخلَه من الشك ما تزلزل به اعتقاده، واملُراد بنفس األمـر  

ا ظهر من صدق اإلمام، واحتماله عند من كان جلس معتقداً، ووجـه صـحة صـالته    هنا م
  .وبطالنِها معلومان

وهو معتقد التمام، وسهو اإلمام فكان الواجب عليه اجللوس، وكذا عالم التمام : وأما الرابع     
كان اخلالف في صالتهما، وهذا  وأنَّ اإلمام سهى إالّ أنهما تأوال أنَّ اإلمام ال يختلف عليه، فلذا

، )2(كله واضح ال خفاء به، وما ذكرته كاف شاف إن شاء اهللا، فلنضرب صفحا عن تقاريركم
  .فإنَّ الكالم في ترتيلها، وجمع متفرقها فيه بعض طول، واهللا أعلم

ى هـذا التقييـد   احلمد هللا الذي دعاهم إلَ: وأجاب عنه الفقيه سيدي علي احللبِي بِما نصه     
التوفيق بني كالم املؤلِّف وكالم غريه ممن تكلَّم عن املسألة كابن شاش واللّخمـي وغريهمـا،   
فإنهم إنما حكوا مقابل املنصوص فيمن جلس غري موقن موجب الركعة اخلامسـة، ثُـم تبـين    

ألمـر، فلـيس فيـه إالَّ    املوجب، وأما من جلس ظانا عدم املوجب وصادف ظنه ما في نفس ا
الصحة، وهو بعض من تناوله القسم الثّانِي املَحكوم له بالصحة من غري خالف، ومـن جلـس   

                                                 
    .  »صحيحة تامة وإن أقامه أمره محتمل، هل قام لموجب أم ال؟، فهذا ال يأيت بشيء وصالته «  -: أ )1(
 .»تقريركم « : ع )2(
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احلكم فـي هـذه    )1(عالما باملوجب عمدا فليس فيه إالَّ البطالن، وكذلك ذكر بن عرفة وبهرام
بطلت صالته دون من لَم يتبعـه  ومن تبع إمامه في سهو خامسة عمدا : )2(املسألة، قال بن عرفة
وفي صحة صالة من لَم يتبعه غري موقن أنها خامسة قـوالن، وقـال   : )3(موقنا زيادتها، ثُم قال

وإن قام لخامسة تبِعه من علم موجبها، أو شك ال من علم نفيه، ومن خـالف عمـدا   : بهرام
مه من قيام أو جلـوس إن سـبح، وإن   قمت لموجب صحت لمن فعل ما لز: بطلت، فلو قال

فلم يحكـي بـن   . )5(املنصوص )4(جلس من لزمه اتباعه سهواً أعاد الركعة وعمداً بطلت على
وبن عرفة وبهرام خالفًا في بطالن صالة من جلس عالماً باملوجب، وإنما حكـوه   )6(احلاجب

فيمن جلس شاكا وهو : )7(بن شاش أيضافيمن جلس غري عالم باملوجب ثُم تبين املوجب، ونقله 
  .يعنِي في نفس األمر. ممن يلزمه اإلتباع

يلزم عليه صحة صالة من جلس عمـداً  : ما الذي يلزمه لو أبقوه على ظاهره، قلنا: فقولكم     
عالما باملوجب على مقابل املنصوص، وهي ال تصح ال على املنصوص وال على مقابله، ويلـزم  

فإنه لَم يحكى، ويلـزم عليـه   . فمن أيقن موجِبها وجلس عمداً بطلت: يه أيضا مخالفة قولهعل
  .مخالفته لغريه ممن نقلنا كالمه في املسألة

من وجوه املسألة إما باعتبار تناول الوجه األول للعالم باملوجـب  . كما أبقوا غريه: وقولكم     
جه الثّانِي للعالم بانتفاء املوجب والظّان له، فقد أبقوهمـا علـى   والظّان له والشاك، وتناول الو

عمومهما كما ذكرتم، وأما باعتبار كون الظّان والشاك املُتبعين في الوجه األول، والظّان اجلالس 

                                                 
م، 1323/ هـ 724: أبو البقاء تاج الدين بهرام بن عبد السالم بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدمريي، ولد سنة )1(

ي أخذ عن الشيخ خليل وشرف الدين الرهونِي وغريهما، وعنه األفقهسي والبساطي وعبد الرمحن البكري والشمس البساط
كبري ووسيط وصغري، وشرح : ثالث شروح على مختصر خليل: م، من تصانيفه1402/ هـ 805: وغريهم، توفي سنة

/  3س، .السـخاوي، م . 112/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 147/ التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. ألفية ابن مالك
 .       49/  7س، .ابن العماد، م. 461/  1املُحاضرة،  السيوطي، حسن. 239/ س .مخلوف، م. 20ـ  19

 . 264/ س .ابن عرفة، م )2(
 . 264/  ن.م )3(
  .»على «  - :س )4(
  .»املنصوص «  - :س )5(
 . 46/  جامع األمهاتابن احلاجب،  )6(
 . 127/ س .ابن شاش، م )7(
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ـ  ل في الوجه الثّانِي فقد قيدوهما بِموافقة فعلهما لما في نفس األمر ولَم يتركوا ذلك مطلقاً، ب
  .في كالم املؤلِّف )2(من املتناقض )1(قيدوه بذلك التقييد، يرتفع ما ألزمتموهم

ليس : قلنا. فإنّ مقابله الذي حكموا عليه بالصحة داخل في الثّالث على تفسريهم: وقولكم     
نفس بداخل على تفسريهم، ألنَّ القسم الثّانِي املَحكوم له بالصحة صادف فعل الظّان فيه ما في 

األمر باعتبار صالة نفسه، والثّالث خالف فعله ما في نفس األمر، فلم يدخل أحدهما في اآلخر 
  .على تفسريهم

ليس بالذي يلزم منه كالذي ظن املأموم اجلالس تمام صالته، . كانت لموجب: وقول اإلمام     
، كما هو بين من كـالم بـن   إذ قد تكون الركعة واجبة في حق اإلمام ساقطة في حق املأموم

يونس، فليس على الكالم شراح بن احلاجب اعتراض فيما قيدوا به كالمه، نعم في كالم املؤلِّف 
  .إمجال، واهللا أعلم

كان أبو زيد بن اإلمام يقول فيما جاء من األحاديث من معنـى  : قال املقَّري ]:مسألة [      
أنَّ ذلك بعـد أن ينتظـر   . ام فال يثبت بعد سالمه ولينصرفوإذا سلَّم اإلم: )3(قول بن أبِي زيد

بقدر ما يسلِّم من خلفه لئَالَّ يمر بني يدي أحد وقد ارتفع عنه حكمه، فيكون كالـداخل مـع   
  .)4(وهذا من ملْحِ الفقهاء: املسبوق جمعا بني األدلَّة، قلت

وسئلَ اإلمام سيدي عيسى الغربينِي عن الصالة خلف اإلمـام املَجهـول؟،    ]:مسألة [      
وكذا كـان بعـض فضـالء    . ال يأْتم بِمجهول: احلمد هللا، قال بن شعبان في الزاهي: فأجاب

  .أعلم )5(الشيوخ يفعلون إذا قدموا لمحلٍّ ال يعلمون حال إمامه ال يأتمون به، واهللا
بن عبد السالم كان أورده على طلبتـه،   نعض الفُضالء سؤاالً وزعم أنّ عز الديب )6(أورد     

ما ال يتوصل إلَى الواجب إالَّ به فهو واجب، وقـراءة  : أنَّ األصوليني يقولون: ومقتضى السؤال

                                                 
 .»التزموه « : أ، ر )1(
 .»التناقض « : أ، ر )2(
 . 371/  1ي زيد القريوانِي، النوادر والزيادات، ابن أبِ )3(
 .»الفقه « : ع )4(
 .»تعالَى « : أ )5(
 .»سئل « : أ، ر )6(
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هـاء  الفاتحة في الصالة واجبة وال يتوصل إليها إالّ بالسر أو باجلهر، ولَم يقل أحـد مـن الفق  
  :بوجوبِهما، فما اجلواب عن ذلك؟ فوقعت عن ذلك أجوبة نظْما ونثْرا، فمن ذلك قول بعضهم

اجِبي ودنع وبِ فَذَاكجلُ الْوعف                        ونِهبِد متا الَ يالً ما قَائي  
  بِسؤاله هلْ مخطئٌ أو صائب ماذَا تقُولُ لمن أَتى مسترشدا                     

الَزِب بررِ ضأو باجلَه را                     بالسولُهوصةٌ وابِ فَرِيضتالك 1(أم(  
اجِبالْو نأَي نفَأَي انتنس يه                            مهنقُولُ كُلٌّ ماُء يوالفُقَه  

بِفَض فَأَرِحاوِبجملٌ وائس وه نم أَفْكَار                   بِه تامالً هكشم كل  
  :وأجاب بعضهم وقال

اجِبو يهف رِيكحالت كانسفَل                            هتيدا أَبيمِ ملسلَى تا عأَم  
     ابِعوت فَاتالصلُ واملُوص وهو                  بلٌ غَالوعِ أَصبتلْمل كْمالْحو  

انِبا جهنع كالشا وهتا                       أَلْقَيهتفَهِمو مهوصصن تظَرإِذَا نو  
  إِلَيه الْواجِبهم قَيدواْ ما رمت أَنت خالَفُه                       والْقَيد الَ يدنواْ 

بائاَألكَابِرِ ص دنع هنلَك                             همي فَهف رقَصم ابوذَا جه  
  / ظ 26: / وأجاب عنه الفقيه الزلديوي

  واجِب هذَا السؤالُ يثري نفْي وجوبِها                   أَو أَنَّ كالَ الوصفَينِ فيها
اوِبجفُت ا أَجِبهاَءترنِي قا                     أَعما ههيقَتقلْ حب كالؤس نالَ م  
باغر يهف أَقَلَّ إِنْ أَنت عمفَاس                       هئْتا إِنْ شمهنابِي عوج نلَك  

أَمريِ تاالً بِغأَقْو ورِدا ميباهغَي كنلَى اَألفْكَارِ مع لٍ                        غَطَّت  
اجِبالو متا الَ يم هِمقَول نم                        لُّهحطْلَقٍ فَيبِم وبالوج سلَي  

طًا فَالوركَانُ شا                   أَرقَهالُ الثَّالثَةُ فَوجِيُء اَألقْووتباحصم وبج  
انِبجم هنع دفَالْقَي وبِهبِوج                           رِهيغل وبالَ وج دقَيا الْمأَم  
اجِبو دقَيالْما ونس ذَاكا                         فَلهرها أَو جهرس كدنع دالْقَيو  

  
                                                 

ت ( ابن عبـاد إمساعيـل   : أنظر. الزم شديد: هذا األمر ضربةُ الزبٍ، أي: الشدة والصالبة، يقال: من اللّزبة: الالَّزب )1(
/  9، 1994، عالَم الكتب، بـريوت،  1: آل ياسني محمد حسن، ط: تحقيق، الُمحيط في اللُّغة، )م 995/ هـ 385
  .  738/  1س، .ابن منظور، م. 218/  1س، .اجلوهري، م. 57
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  :)1(يم بن غالم اهللاوأجاب عنه الفقيه إبراه
باحفَأُص رِههأَو ج هرس نم                        افُهالَ أَوص رِيكحالت اجِبالو  
بائص نارِ مربِاَألس راجلَهو                           هدارِ بِضريلُ السدبت حصفَي  

  براً وحبراً ليس فيها واجب                     كاحلج للبيت العتيق حمتم         
الَ الَزِب مسوم هالَ طَرِيقَيكطْلَقًا                وم كجح وبوج تا فَهِمفَكَم  
انِبج هنكَالُ عاِإلشو لُوحالً                    فَيكشم ا لَكدا بم مفَافْه اككْرف  

  :)2(ه الفقيه زيان الزواويوأجاب عن
باحصيى ونقْتي قَيد بِنيعا                           تموند اَءةرالق ةياهيلُ مصحت  
اجِبالن اللَّبِيب يهرِي فتمالَ ي                     هوبابِ وجتالك ةحوبِ فَاتوجل  

  و بِالْجهرِ في                   بعضِ الْمواضعِ سنةٌ الَ واجِبوخصوصه بِالسر أَ
الواجب القراءة التي هي أعم من السر : بأن قال )3(وأجاب عنه الفقيه أمحد بن عيسى األوراسي

ة راجعة إلَى السنال إشعار له باألخص، والسن واجلهر، واألعم  ة من كونِهـا سـرا أو ة األخصي
  .القراءة التي هي التكلُّم، واهللا سبحانه أعلم )4(جهرا، وهي غري

أقول إنَّ الـدليل ال  : ، وهو من كبار الطَّلبة بأن قال)5(وأجاب عنه الفقيه محمد بن سليمان     
ا كان أو نقلياً أو مركباً منها هكذا، واملقدماته أو تسليمها عقلية مقدمة الثَّانية ينتج إالَّ بعد صح

                                                 
  .»اهللا «  -: ر )1(

 .ولَم نقف علة ترجمته     
نزهة : الصغري، من تصانيفه طاهر بن زيان الزواوي القسنطينِي، فقيه أصولي صوفي، أخذ عن الشيخ زروق وأمحد زروق )2(

التنبكتي، النيل : أنظر ترجمته في. م1533/ هـ 940: املريد في معانِي كلمة التوحيد، رسالة القصد إلَى اهللا، توفي بعد
. 191/  2س، .احلفنـاوي، م . 89/ القرافي، توشيح الديباج . 156ـ   155/  1التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 204/

 .278/ س .م مخلوف،
  .لَم نقف على ترجمته )3(
 .»غري «  -: ع )4(
، تفقَّه على أبِي احلسن الصغير وأبِي احلسن )نسبة إلَى وسطَّة بطن من أوربة بنواحي فاس ( محمد بن سليمان السطِّي،  )5(

تعليق : والقباب وغريهم، من تصانيفهالطّنجي، وعنه أخذ ابن عرفة والعقبانٍِي وابن خلدون والعبدوسي واخلطيب ابن مرزوق 
: أنظر ترجمته في/ . هـ 749: على املدونة، شرح على احلوفية، تعليق على ابن شاش فيما خالف فيه املذهب، توفي سنة

 ابن القاضي، درة احلجال،. 221/ س .مخلوف، م. 50/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 410ـ  408/ التنبكتي، النيل 
 .  135ـ  134/  2
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غري صحيح، إذ ليس من ضرورة إيقاع الواجب املذكور خارجا مصاحبته ألحدهما نعينـا، وإالَّ  
لَم يحصل في الوجود إالَّ معه، إذ معنى عدم تمامه إالَّ به، حيث يكون شرطًا عقليا مقـدورا أنَّ  

ضد املُحرم، إذ ال طريق  حصوله في الوجود موقوف عليه، كترك ضد الواجب عند آدابه، وفعل
لتحصيل الواجب إالّ بترك ضده، وال لترك املُحرم، وال يفعل ضده عقالً، فهذا الـذي يجـب   
لوجوب مستلزمه، ألنك إذا مشيت الدليل املذكور فيه، وجدت الثّانية من مقدماتـه صـحيحة   

نتج، وإن مشيت الدليل فيما نحن فيه، فبنينا، ولَها األصل املُسلَّم الدال على تصديقها لعمومه في
غري صحيحة، ألنه متى وقع الواجب املذكور في الوجود مع أحدهما في محلِّه  )1(وجدت الثّانية

وفي غري محلّه، قطعت أنه ليس من ضرورة حصوله في الوجود مصاحبة للواقع منهما بِجـواز  
  .وقوعه مع مقابِله

     نا، أي ال ينتج الوجوب مطلقًا، إذ  ال يلزم من: فإن قلتعدم إنتاجه وجوب كلّ منهما تعي
ال يلزم من نفي األخص نفي األعم، ال من ضرورة حصوله خارجا مصاحبةً ألحدهما من حيث 

  .كونه أحدهما
     ما مشتركًا بينهما، وال نسلِّم تعلُّق الطلـب بـاجلزئي   : قلتما من حيث كونه أحدهأحده

، ومتى حصل اجلزئي في الوجود مع الواجب املذكور قطعنا أنَّ حصوله يتم بدونه لجواز إلمكانه
وقوعه مع مقابله، سلَّمنا تعلُّق الطَّلب باملُشترك في اجلملة، لكن ال مجرد االستحالة ما ال يطاق، 

فًا إلَى اجلزئي املمكـن،  إذ وجود املُطْلَقَات في األعيان مجردة محال، بل يتعلَّق الطَّلب به مضا
واملضاف اجلزئي للمكن حصة، واملُشترك ال كُلَّه، وما من حصة وقعت مع اجلزئي خارجـا، إالَّ  
وتقطع أنه ليس من ضرورة حصول الواجب خارجا مصاحبته لَها، لجواز إيقاعه مع أخرى في 

  .ضمن جزئي
ا، ألنَّ جواز تركهِما معا، يقضي التي تـرك  ال شك في تحرمي ترك الطّريقني مع: فإن قلت     

الواجب املذكور، إذ ال طريق ألدائه إالَّ وقوعه في إحداهما من حيث هي، وتحرمي الترك مـن  
خصائص الواجب، فإذا امتنع أن يكون كال منهما واجب من طريق ما ال يتم الواجب إالّ بـه،  

  .من حيث هو كخصال الكفَّارات لَما ذكر واجب أن يكون الواجب أحدهما
  
  

                                                 
 .»ثانيته « : أ )1(
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     ما مـر، ال  : قلتاه كل منهما وهو باطل لليل إيعي إنتاج الدإن سلَّم ذلك فال يضر، إذ املُد
  .أحدهما من حيث هو، واهللا سبحانه أعلم

القراءة املتصفة بأحد الوصـفني ال بعينـه   : الفقيه أمحد بن عبد السالم بأن قال )1(وأجاب     
اجبة، وللمكلَّف التعيني فإن عين السر فقد أتى بالواجب، وكذا إن عين اجلهر بدليل أجزاء كل و

منهما عن اآلخر، وكونه مطلوبا بالسر في وقت دون وقت، أو في ركعة دون ركعة هو السنة، 
لفقهاء حيث يقولون السر إذ الفرق بني مطلق السر ومطلق اجلهر، وبني السر واجلهر املضاف، وا

سنة واجلهر سنة، إنما يعنون في محلّه، وأما في غري محلِّه فالبد من اإلتيان بأحد احلقيقتني، إذ 
  .أعلم )2(ال تعقل منفكة، واهللا

قد علم من مقتضى الدليل أنَّ مورده معتـرف  : ، بأن قال)3(وأجاب الفقيه أمحد بن سعيد     
مغايرة كل من السر أو اجلهر للقراءة لجعلها متوصالً بِهما، واملتوصل به إلَـى  : دهمابشيئني، أح

إن بين السر واجلهر ارتباطًا عقليا لعدم تحقُّق وجود القراءة املعتـربة  : الشيء غريه قطعا، الثّانِي
اط بينهما ارتباط ملـزوم يالزمـه   أنّ اإلرتب: شرعا بدون السر أو اجلهر، وإذا ثبت ذلك، فأقول

كارتباط األربعة بالزوجية، فكما ال تعقل األربعة منفكَّة عن الزوجية فكذلك ال تعقل القـراءة  
الشرعية منفكَّة عن الشيئني الذي هو الزمها في اجلملة، ويستحيل إيقاع املكلَّف القراءة الشرعية 

كما استحال تعقُّل األربعة بدون الزوجية التي هي الزمها،  بدون الزِمها الذي هو أحد الشيئني،
ضرورة استحالة تعقُّل امللزوم بدون الزمه، ولو كُلِّف بذلك لكان من تكليف فال يطاق، فـإن  

هما مما ال يتوصل إلَى الواجب إالَّ بِهما أحدهما من غري تعيني سـلَّمنا لـه   : أراد املورد بقوله
لعدم تعقُّل ملزومه بدونه، فوجوبه بوجوب ملزومه / و 27/ وجوبه ال لذاته بل  :ذلك، وقلنا له

وال يعيده املطلوب، ألنَّ ما جعلته السنة حكما متبعا، تعيني ذلك اإللزام بِحسـب وقـت دون   
وقت، وهذا العذر الذي هو التعيني بِحسب األوقات ممنوع، أن يكون مما ال يتوصـل إلَـى   

                                                 
 .»عنه « : + أ )1(
 . »تعالَى « : + س، ع أ، )2(
)3( دي، ولنانِي املعروف بابن اهلدم سنةأبو عمر أمحد بن سعيد بن إبراهيم اهلَمحري مم، أخذ عـن  932/ هـ 320: د ف

دادي، له في علم الشروط كتاب مفيد جامع محتوٍ على علم قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وأبِي إمساعيل بن القاسم البغ
/ هــ  399: كثري وفقه جم، وعليه اعتمد احلكّام واملفتني وأهل الشروط باألندلس واملغرب، توفي في شهر رمضان سنة

، سـير أعـالم   الذهبِي. 69/  5البغدادي، هدية العارفني، . 29/  1س، .ابن بشكوال، م: أنظر ترجمته في. م1008
 .     672/  2عياض، ترتيب املدارك، . 188/  17النبالء، 
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إالّ به، أال ترى أنَّ السنة أمرته بأن ال يوقع الظُّهر إالّ بسرية، فلو أوقَعها جهرية لكـان   الواجب
مخالفًا للسنة مع كونه قد توصل إلَى الواجب الذي هو القراءة، فأنت ترى كيف تبين أن حكم 

  .وب، واهللا تعالَى أعلمالشرع بسنيته غري ما اقتضى القياس وجوبه، فانتفى اإلشكال وهو املطل
وقيـل  : )1(وسئلَ اإلمام املقَّري عن قول بن عبد السالم عند قول بن احلاجب ]:مسألة [      

تجزيء سـجدة السـهو إذا   : قال. يعنِي أنّ من أوجبها في ركعة: قال. تجزيء سجدتا السهو
وجوبِها في ركعة، وقد يقال أنه ظاهره أنه جعل فاعل قال يعود على القائل ب. تركت من الركعة

  .)2(الظَّاهر يعود على مالك
احلمد هللا، هذا التأويل يوجه اإلعتراض الذي ذكره بعد هذا، ولو جعل قال لمالك : فأجاب     

أوال كما رجع إليه ثانيا لَم يتوجه، بل يكون قوله، وقال من نام القول املرجوع إليه بـل هـو   
يلغي الركعة اعتراض لتمام حكم تركها ألنه مبنِي على األول، وليس : وقوله املذكور في الرواية،

فـي  : من قول بن القاسم ألنَّ اختياره من أقواله خالفه يقع في بعض النسخ، وإليه رجع، وقيل
ن، حكم الترك وهو بي: محلُّ الوجوب، والثّانِي: إلَى آخره، فيكونا فرعني، األول: الركعة، وقال

  .تجده قد حمل على املؤلِّف، واهللا أعلم )3(وانظر بقية كالمه وراجع املدونة
وسئلَ اإلمام سيدي عيسى الغربينِي عن أهل املسجد له إمام راتب لجميـع   ]:مسألة [      

أباح ذلك وسامح فيه، بل صار يأمر به حتى  )4(الصلوات تعاد فيه الصالة مرات، وأنَّ من لدينا
دانَ بذلك أهل مسجده، وأراد بعض عوام الناس أن يتمذهب بذلك ويفعله فـي غـري ذلـك    
املسجد، قد جره قاضي القرية وتكلَّم في ذلك مع اآلذان فيه، واستظهر بأقوال املالكية فصـار  

: حيث قال له )5(ينحو للحديث املروي في ذلك من يتصدق على هذا، وبِما فعله أشهب وأصبغ
احلديث على فرض صحته قضية : بِي وتباعد عنِي حيث أتيا ملسجد قد صلَّى أهله، فقلت له أنتم

                                                 
 . 45/  ابن احلاجب، جامع األمهات )1(
 . 218/  1املدونة،  )2(
يلغي الركعة األولَى، وتكون أول صالته الركعة الثّانية، وكذلك كلَّ ركعة من الصالة لَم تتم بسجدتيها «  :قال مالك )3(

ع بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة ألنها لَم تتم بسجدتيها، وإذا ذكر أنه ترك سـجدة  حتى يرك
من الركعة األولَى قبل أن يركع الثّانية، وقد قرأن قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي تليها، فلريجع ويسجد السجدة التـي  

ي القراءة التيبتدئ ف نة، : أنظر .»ي قرأ من الركعتني نسيها، ثُم219/  1املدو  . 
 .»رأينا « : أ، ر )4(
 .»وأصبغ «  -: أ )5(
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تباعد منِي وأنت تأمر : عني وعمل والعمل بِخالفه، وفعل أشهب ألصبغ حجة في املنع حيث قال
  .بِهذا
هب مالك املنـع  احلمد هللا، أما إعادة الصالة في مسجد له إمام راتب مرتني فمذ: فأجاب     

بغري مذهب مالك ال يسوغ، وهذا هو الذي فعله سحنون  )1(منه، وفتح الباب بالفتوى في أقالمنا
جميع املخالفني، ومنعا الفتوى بغري مذهب مالـك،   )3(لَما ولي القضاء فرقا خلف )2(واحلارث

  . يه عن ذلك، واهللا تعالَى أعلمفيجب على احلاكم املنع منه وتأديب املفتي به بِحسب حاله بعد نه
وسئلَ شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبانِي عن قاضي قرية قدم رجالً من طلبتها  ]:مسألة [      

لإلمامة بأحد مساجدها، فكان يؤم به مدة ثُم أنه أخر نفسه عن ذلك حشمة من شيخه، فكان 
ه فبقي مدة يؤم، فداخله أعيان وكـرب فتـرك   هذا الشيخ يؤم مكانه، وعلم بذلك القاضي فأخر

اإلمامة فرفع األمر للقاضي، فوجه للرجل األول وأمره أن يعود لإلمامة لَما بانَ من عذرِ شيخه، 
فأبى ذلك من ينظر إليه من أهل احلُومة وقدموا غريه، فهل اإلمامة لمن قدمه القاضي؟ أو لمـن  

  .وهل تصح إمامة هذا إذا علم أنَّ القاضي قدم غريه؟قدمه غريه ممن ذكر؟، 
احلمد هللا، اإلمامة مع ما ذكرت لمن قدمه القاضي، إذ النظر في هذا وأمثاله لـه،  : فأجاب     

وال والية لمن قدمه الذي كانت له اإلمامة قبل، ثُم تعددت منه إذ ال تولية له، و لو كان املكان 
من الوالي، فكيف وفيه إمامه الذي قدمه القاضي، وال يحلُّ ألحد أن يتقدم بتقدمي من ليس فارغًا 

  .له تولية، وذلك جرأة من فاعله جرحة فيه، لما فيه من الوقوع فيما ال يحلُّ وسقوط املروءة
فـي الصـالة   محمد صلى اهللا عليه وسـلّم   )4(وسئلَ أيضا عن لفظة سيدنا ]:مسألة [      

وغريها، هل يؤتي بِها تأدبا؟، أو يقتصر على ما ورد به جواب كيف نصلِّي عليك؟، ومن قـال  
  .ذلك في صالته، هل عليه شيء أم ال؟

  

                                                 
 .»إقليمنا « : ر، ع )1(
موسوعة أعالم : أنظر ترجمته في. م894/ هـ 281: أبو محمد احلارث بن محمد بن أبِي أسامة التميمي، توفي سنة )2(

 . 221/  1املغرب، 
 .»خلف «  -: أ )3(
 .»وموالنا « : + أ )4(
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، )2(على نبينا محمد صلّى اهللا عليه وسلّم من أفضل العبـادة  )1(احلمد هللا، الصالة: فأجاب     
ألنَّ ذكره صلّى اهللا عليه وسلّم يقارنه أبدا في القلب، أو ما فـي   ومن معنى الوارد في الذكر،

اللِّسان، ذكر موالنا جلَّ جالله، وأفضل األذكار ما جيء به على الوجه الذي وصفه صـاحب  
الشريعة، ولكن ذكر نبينا صلّى اهللا عليه وسلّم بالسيادة، وما أشبهها من الصفات التي تدلُّ على 

يز والتوقري ليس بِممنوع، بل هو زيادة عبادة وإيِمان، ال سيما بعد ثبوت أنا سيد ولد آدم، التعز
إذ ذكره صلّى اهللا عليه وسلّم سيدنا بعد ورود هذا اخلرب إيِمان بِهذا اخلرب، وكلُّ تصديق بشـيء  

  .وفّق بفضلهمما جاء به املُصطفى صلّى اهللا عليه وسلّم، فهو إيِمان وعبادة، واهللا امل
وسئلَ اإلمام احلافظ بن مرزوق على إمام ال يحجب إمرأته، ومعه في البيـت   ]:مسألة [     

أوالد ذكور وإناث مراهقون، وال حائل بينهم، بل يجمعهم بيت واحد، فهل تجـوز إمامتـه   
  .   وشهادته أم ال؟، وهل يعيد الصالة من هو عالم بِحاله أم ال؟

احلمد هللا، إن قدر على حجبها ممن ينظر منها ما ال يحلُّ ولَم يفعل فهي حرمة في  :فأجاب     
 ظمحذور فيه، إالَّ أنَّ يني البيت ال مد اإلجتماع فجرحقِّه، وإن لَم يقدر على ذلك بوجه فَالَ، وم

  .أعلم )3(إلَى ذلك شيء آخر، فبين ليقع اجلواب عليه، واهللا
عن جلد القملة يتعلَّق بالثّوب ويصلَّى فيه، هل تعـاد   )4(وسئلَ سيدي بوعزيز ]:مسألة [      

القملة نجِسة، لكن إعادة الصالة منها مغتفرة، ألجل املالزمة، واهللا : الصالة منه أم ال؟، فأجاب
  .أعلم
ا جماعـة هـل   عمن كانت لَهم بيت شريفة يصلُّون فيه )5(وسئلَ بن بركان ]:مسألة [      

  .أعلم )6(ال يجمعون فيها، واهللا: يجمعون فيها ليلة املطر؟، فأجاب

                                                 
 .»والسالم « : + أ )1(
 .»العبادات « : ع )2(
 .»تعالَى « : + س، ع )3(
: أنظر ترجمتـه فـي  . م، له فتاوى في املعيار1346/ هـ 747: محمد بن علي البجائي بوعزيز، توفي ببجاية سنة )4(

 . 47/  2التنبكتي، كفاية احملتاج، 
 .ى ترجمتهلَم نقف عل )5(
 .»تعالَى « : + ر، س، ع )6(
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وسئلَ سيدي أمحد بن عيسى عمن يصلِّي طول عمره خلف مـن ال يغـض    ]:مسألة [      
بصره عن املَحارم وهو مصر على ذلك، وال يحجب زوجته وسامحها في ذلك، وفي اخلـروج  

جانب وغري ذلك، هل تلزم املأموم اإلعادة أم ال؟، وهل يفرق بني العالم بِمـا  والتحدث مع األ
  .كان عليه اإلمام وغريه أم ال؟

اإلمـام  / ظ 27/ ال يلزم اإلعادة إالَّ في الوقت سواء كان عالما بِما كان عليـه  : فأجاب     
  .أعلم )1(هللاملذكور أم ال، وقد قيل تلزمه اإلعادة أبداً، وباألول أقول، وا

وسئلَ سيدي بوعزيز عمن بيده أو بثوبه نجاسة، هل يجوز له أن يـذكر اهللا   ]:مسألة [      
كثريا؟، وهل يباح له دخول املسجد ويمس كتب التفسري والرقائق واملواعظ ويقرأ فيها، أو يؤذِّن 

؟، واملصلِّي في البيت إذا لَم يجد فيه أو يقرأ القرآن واحلديث ونحو ذلك؟ أم حتى يزِيل النجاسة
موضعاً طاهراً، هل له أن يفرش ثوباً طاهراً على ثوب نجس؟ أو على بقعة في البيـت نجِسـة،   

  .واملصلِّي صحيح غري مريض أم ال يجوز له ذلك؟
ـ : فأجاب     ه احلمد هللا، إن كانت النجاسة تالزمه أكثر األوقات فيجوز، وإن كانت ال تالزم

فيذكر، ولكن اَألولَى له الغسل، وال يجوز له أن يدخل املسجد بِها، إالَّ أن تكون مالزمـة لـه   
الدخول والصالة بِها، وال يثبت في املسجد، إذ ال ضرر عليه في غسلها، وال يرتع الثّوب الذي 

يمس كتب التفسري فيه النجاسة، ويضعه في املسجد إالَّ أن يخاف عليه أن يضيع، ويجوز له أن 
ويقرأها، وكذلك له أن يقرأها وهو جنب، وكذلك كتب الوعظ والرقائق يقرأ فيهـا، ولـه أن   
يؤذِّن ويقرأ القرآن واَألولَى الغسل، ويجوز اإلستماع لمن يقرأ القرآن واحلديث ونحو ذلـك،  

  .، وفي الصحيح خالفعلى فراشٍ نجسٍ مريضاً كان أو صحيحاً )2(ويجوز أن يفرش ثوباً
أمحد بن عيسى عن إمام يدعو بعد فراغه من الصالة، أو بعد قـراءة   )3(وسئلَ ]:مسألة [      

احلزب، ويمسح وجهه بيده، وكذلك اجلماعة إلَى أن نهى ومنع من ذلك، فإن صح ذلك فمـا  
  .وجه منعه؟

بأنَّ العمل لَم يصحبه، وفاعل ذلك لَـم  ما ذكره السائل من النهي صحيح، وعلَّل : فأجاب     
  .يبلغ األمر به إلَى التحرمي، ألنَّ النهي عن ذلك من قائله نهي ترتيه ال نهي تحرمي

                                                 
 .»تعالَى « : + س )1(
 .»طاهرا « : + أ )2(
 .»سيدي « : + ر )3(
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وأجاب عن ذلك سيدي بوعزيز الدعاء مأمور به، فمن أراد دعى، ومن أراد ترك، لكن إنما      
 )1(د ومسح الوجه به بعد الـدعاء حـديثًا  يدعو الداعي وحده، وذكر بن شهاب في بسط الي

  .أعلم )2(وضعفه، ولكن الظَّاهر أنه يجوز، واهللا
وسئلَ سيدي عبد الرمحان الوغليسي عمن كان في الصالة، فلما فرغ مـن   ]:مسألة [      

يرجع إلَى : أجابف. قراءة السورة شك أنه نقَّص بعض أم القرآن، هل يرجع إليها ويعيد السورة؟
  .ما شك فيه يقرأه ويعيد السورة وال شيء عليه، واهللا تعالَى أعلم

وسئلَ سيدي بوعزيز ما املشهور في اشتراط النية للخروج من الصالة عنـد   ]:مسألة [      
  .؟)3(هل تلزم اإلعادة من صلَّى عمره جاهالً أم ال. باشتراطها: السالم، فإن قلتم

ظاهر النقل تلزمه النية اخلروج من الصالة املعينة، كما تلزمه تكبرية اإلحرام، وتغتفر : ابفأج     
  .اإلعادة ألجل اخلالف، واهللا أعلم

وسئلَ سيدي عبد الرمحان الوغليسي عن مريض يثقل عليه أن يصلِّي قائمـا،   ]:مسألة [      
فهل يوتر جالساً؟ وهل التطويل في القيام في فيتحامل على نفسه ويصلِّي قائما، ويشفع جالساً، 

  .أفضل؟ )6(في السجود )5(التطويل )4(النوافل أفضل أم
احلمد هللا، وحده يجوز أن يشفع جالساً، ويوتر قائماً، وقد اختلف هل طول القيام : فأجاب     

تخفيف يف نوافـل النهـار، وأمـا    في النوافل أفضل أم ال، واألولَى التطويل في نوافل اللّيل وال
  .أعلم )7(السجود فحده معلوم، وأنَّ الزيادة فيه حبسب ما حيد من احلضور واخلشوع، واهللا

وسئلَ اإلمام بن عرفة، وقيل له جوابكم رضي اهللا عنكم في مسألة وقع النزاع  ]:مسألة [      
ى، حتى آل األمر فيها إلَى أن كفَّر بعضهم بعضا، وهي أنَّ فيها بني الطَّلبة بغرناطة، أمنها اهللا تعالَ

﴿ من طَلعهـا  : بعض املُشفعني باجلامع األعظم قرأ ليلة قوله تعالَى في سورة األنعام، ومن النحل

                                                 
 .»جوابا « : ر )1(
 .»تعالَى « : + س )2(
 .»أم ال «  -: أ )3(
 .»و « : س )4(
 .»فيها « : + س )5(
 .»فيها « : + ع )6(
 .»تعالَى « : + س )7(
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﴾ تنجةٌ وانِيانٌ دنو1(ق(عليه األستاذ أبو سعيد بن لب فرد ،)مع فصار )2وكان القارئ ثقيل الس 
يلقِّنه مرة بعد مرة وجنات بالنصب والقارئ ال يسمع، وتشجع باألستاذ غريه فلقَّنه أيضا مثـل  

 )3(ذلك وأكثروا عليه حتى ضج بِهم املسجد فلما يئسوا من إمساعه تقدم بعضهم حتى دخل معه
اء اهللا لتركوه وقراءته، ألنه لو ش: املحراب فأمسعه فأصبح الطَّلبة يتحدثون بذلك، فقال لَهم قائل

وإن لَم يقرأ بِها أحد من السبعة من هذه الطُّرق املشهورة التي بأيدي الناس، فقد رويـت مـن   
4(جاهدطرق صحيحة ال مطعن فيها ألحد، وقد ذكرها بن م( دة ،وغريهمن روايات متعد)عن  )5  

  
  
  
  
  

                                                 
  .99/ األنعام  )1(
م، أخذ عـن أبـو   1301/ هـ 701: بو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب الغرناطي الثعلبِي، ولد بغرناطة سنةأ )2(

إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبِي العاصي وعلي الكالعي وأبو احلسن علي بن عمر بن إبراهيم القيجاطي وأبـو عبـد اهللا   
طبِي عبد الرمحن الفصال وأبو محمد عبيد اهللا بن محمد بن جزي محمد الطنجالي وغريهم، وعنه أبو إسحاق إبراهيم الشا

األجوبة الثمانية، تقريب األمل : م، من تصانيفه1380/ هـ 782: ذي احلجة سنة 17الكلبِي وغريهم، توفي ليلة السبت 
رقومة، ينبوع عني الثرة في مسـألة  البعيد في نوازل األستاذ أبِي سعيد، شرح جمل الزجاجي، الطُّرر املرسومة على احللل امل

. 243/  2السيوطي، بغية الوعاة، . 25/  2س، .الدوادي، م. 91/ برنامج املجاري : أنظر ترجمته في. اإلمامة باألجرة
البغـدادي، هديـة   . 5/  2التنبكتي، كفاية املُحتاج، . 357/ التنبكتي، النيل . 130ـ   127/  2س، .ابن فرحون، م

. 281/  6س، .ابـن العمـاد، م  . 7/  2س، .اليافعي، م. 155/  2البغدادي، إيضاح املكنون، . 816/  1ني، العارف
  .      67/ الكتيبة الكامنة . 186/ نثري اجلمان . 453/  2ابن القاضي، درة احلجال، . 253/  14اإلحاطة، 

 .»معه «  -: س )3(
: م، توفي يوم األربعاء من شعبان سـنة 859/ هـ 245: اهد، ولد سنةأبو بكر بن أمحد بن موسى بن العباس بن مج )4(

كتاب قراءة النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم، كتاب القراءات الكبري، كتاب القراءات الصغري، : م، من تصانيفه934/ هـ 323
ابن : أنظر ترجمته في. ن عامركتاب الياءات، كتاب قراءة نافع، كتاب قراءة حمزة، كتاب قراءة الكسائي، كتاب قراءة ب

  .  242/  1موسوعة أعالم املغرب، . 50/ س .الندمي، م
 .»منفردة « : أ )5(
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، فقال له بعض الشيوخ إنما يقرأ في )4(ألئمةا )3(وغريه من كبار )2(وهي قراءة األعمش )1(عاصم
الصالة بالقراءة السبع ألنها متواترة، وال يجوز أن يقرأ بغريها ألنه شاذّ، والشاذّ ال تجوز الصالة 

ال فرق بني القراءات املروية عن أحد األئمة السبعة، أو عن غريهم مـن  : به، فقال لذلك القائل
ا كانت موافقة لخط املُصحف، إذ اجلميع متواتر باعتبار خط املصحف، وقد صـحت  األئمة، إذ

روايته عن الثُّقات، ولَم يشترط أحد من أئمة القُراء يف قبول القراءة املوافقة لخط املصـحف أن  
وايات علم ذلك قطعاً، فقال له الشع طرق الربل : يخينقل وجهها من جهة األداء تواتراً، ومن تتب

البد من اشتراط ذلك، وإالَّ لَزم عدم تواتر القرآن جملة، إذ من املُحال عقالً أن يكون القـرآن  
سعيد بن لب  )5(متواتراً، ووجه قراءته غري متواترة، فلما كثر النزاع بينهما ارتفعا إلَى األستاذ أبِي

ب بن سعيد قول )6(ليكون احلَكَمي القضية، فصوـي قبـول    بينهما فواتر فمن زعم اشتراط الت
القراءات، وزاد من تلقاء نفسه أنَّ القرآن هو القراءات السبع وما خرج عنها فليس بقرآن، وأنَّ 
من زعم أنَّ القراءات السبع ال يلزم فيها التواتر فقوله كُفر، ألنه يؤدي إلَى عدم تـواتر القـرآن   

بن احلاجب في كتابه أصول الفقه، وقد وقـع أيضـا ألبِـي    جملة، وحجته في ذلك ما وقع ال

                                                 
أبو بكر عاصم بن أبِي النجود بهدلَة، أحد أصحاب القراءات السبع الصحيحة، عاش في الكوفة، أخذ سماعا عن أبِـي   )1(

نه أبو بكر بن عياش وأبو عمرو البزار حفص بن سليمان وغريهما، تـوفي  عبد الرمحن السلمي، وزر بن حبيش، وروى ع
. 47/ س .ابن الندمي، م: أنظر ترجمته في. جمع عاصم، مفرد عاصم، رواية عاصم: م، من تصانيفه744/ هـ 127: سنة

ابن . 13/  4س، .لزركلي، ما. 346/  1ابن اجلزري، غاية النهاية، . 38/  5ابن حجر العسقالنِي، تهذيب التهذيب، 
  . 134/  1موسوعة أعالم املغرب، . 5/  2الذهبِي، ميزان اإلعتدال، . 349ـ  346/  1س، .خلكان، م

 .145/  1موسوعة أعالم املغرب، : أنظر ترجمته في. م763/ هـ 146: سليمان بن مهران األعمش، توفي سنة )2(
 .»خيار « : ع )3(
/ هــ  120ت ( ، وأبو سعيد عبد اهللا بن كـثري  )م 785/ هـ 169ت ( فع بن عبد الرمحن املدنِي أبِي نعيم ناك )4(

ت ( ، وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات )م 735/ هـ 118ت ( ، وأبو عمران عبد اهللا بن عامر اليحصبِي )م 737
، وأبو عمـر  )م 795/ هـ 179ت (  ، والكسائي علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن فريوز)م 772/ هـ 156

أنظر . زبان بن العالء بن عمار بن عبد اهللا بن احلسن بن احلارث بن جلْهم بن خزاعي بن مازِن بن مالك بن عمرو املازنِي
، الكافي في القراءات السـبع ، )م 1083/ هـ 476ت ( الرعينِي أبو عبد اهللا محمد بن شريح األندلسي : ترجمتهم في

، 2000، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: أمحد محمود عبد السميع الشافعي، ط: تحقيق
 .     22/  2 .326/  1. 270/  1 س،.ابن العماد، م. 47ـ  46/ س .مابن الندمي، . 29ـ  28

 .»أبِي «  -: س )5(
 .»احلاكم « : ع )6(
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واحلـافظ أبـو عمـرو    . ال يصلَّى بالشاذ: مثله في كتاب البرهان، والفقهاء يقولون )1(املعالي
قد وضع كتابا سماه فيه ما خرج عن القراءة األئمة السبعة من الطرق املشهورة، وسمى  )2(الدانِي

ك الكتاب بقراءات الشواذ، فتركَّب له من مجموع ذلك أنَّ مـا خـرج عـن    ما جمع في ذل
  .القراءات السبع شاذٌّ ليس بقرآن، فاملطلوب من سيادتكم أن تتأملوا كالم األئمة في ذلك؟

كونها لَم يقرأها : قراءة الشاذّ ال تطلق باعتبارين، األول: احلمد هللا، جوابه أن نقول: فأجاب     
فيه كلمة غري ثابتة في مصحف عثمان املُجمع عليه سواء كان / و 28/ د السبعة، وهي بلفظ أح

معناها موافقًا لما في املُصحف كقراءة عمر رضي اهللا عنه فأمضوا إلَى ذكر اهللا، أو كقراءة بـن  
: ، والثّانِيثالثة أيام متتابعات، وهذا اإلطالق وهو ظاهر استعمال األصوليني والفقهاء )3(مسعود

إطالقها على ما لَم يقل به أحد السبعة من الطُّرق املشهورة عنهم، باعتبار إعراب أو إمالة أو نحو 
ذلك مما يرجع إلَى كيفية النطق بالكلمة مع ثبوتها في مصحف عثمان، وهذا اإلطالق هو ظاهر 

األول في الصالة فغري جائز، ونقل املازري فـي  استعمال القُراء، فأما القراءة بالشاذّ على املعنى 
  تخريج اللّخمي عدم إعادة الصالة : )4(لقنيّـّشرح البرهان االتفاق على ذلك، وقال في شرح الت

  
  
  

                                                 
بن أبِي محمد عبد اهللا بن أبِي يعقوب يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن حيويه اجلوينِي  أبو املعالي عبد امللك )1(

هـ، أخذ عن أبِي القاسم عبد اجلبار بن علي بن حسكان األصم واملروذي، وعنه الغزالي وابن 419: النيسابوري، ولد سنة
: أنظر ترجمته في. ة املطلب في دراية املذهب، مختصر النهايةنِهاي: هـ، من تصانيفه478: القشريي وغريهما، توفي سنة
 . 208/  3طبقات الشافعية الكربى، . 85/  1البغدادي، تاريخ بغداد، . 48/  3ابن خلكان، وفيات األعيان، 

)2( انِي عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي القرطبِي، املعروف بابن الصـد سـنة  أبو عمرو الدي، ولريف :
هـ، أخذ عن خلف بن إبراهيم وابن غلبون وأبِي الفرج محمد، روى كتاب السبعة البن مجاهد سماعا، توفي في 371

أنظـر  . كتاب التيسري، كتاب التلخيص، كتاب املفردات، طبقات القراء: هـ، من تصانيفه444: منتصف شوال من سنة
 .   449ـ  447/  1س، .ابن اجلزري، م: ترجمته في

 . 70/  1موسوعة أعالم املغرب، : أنظر ترجمته في. هـ32: عبد اهللا بن مسعود اهلُذلي حليف بن زهرة، توفي سنة )3(
 .96/  2املازري، شرح التلقني،  )4(
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عن  )2(في التمهيد )1(نقل أبو عمر بن عبد البِر: وقول شيخنا بن عبد السالم في شرحه. بِها زلّة
بِها في الصالة ابتداء وهم يعرِفُه من وقف على كالم أبِي عمر في التمهيد،  جواز القراءة: مالك

 )3(وأما القراءة بِها في غري الصالة فالشيوخ فيها طريقان، واألكثر على منعهـا، قالـه مكِّـي   
أحـد   املقرئ )4(والقاضي إمساعيل، قال القاضي عياض اتفق فقهاء بغداد على استتابة بن شنبوذ

، )5(أئمة املقرئني بِها مع بن مجاهد لقراءته، وإقرائه بشواذ من احلروف مما ليس في املُصـحف 
وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة سجالً، الطّريقة الثّانية طريقة أبو عمر في التمهيد قال روى بن 

                                                 
لقاسم خاف بن القاسم وعبد الوارث أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البِر النمري القرطبِي، روى عن أبِي ا )1(

بن سفيان وسعيد بن نصر وأبِي عمر الطَّلَمنكي وأبِي املُطرف القنازعي وغريهم، وعنه سمع عبد اهللا احلميدي وسفيان بـن  
الكافي في فقه أهل املدينة، كتاب التمهيـد، كتـاب   : م، من تصانيفه1090/ هـ 463: القاضي وغريهما، توفي سنة

ابن بشكوال، : أنظر ترجمته في. ستذكار، كتاب اإلستيعاب، كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته حملهاإل
عيـاض،  . 153/  18الذهبِي، سير أعالم النبالء، . 1128/  3الذهبِي، تذكرة احلفّاظ، . 523ـ   521/  9س، .م

ابن كـثري،  . 433/ س .احلميدي، م. 467/ س .الضبِي، م. 66/  7س، .ابن خلِّكان، م. 808/  2ترتيب املدارك، 
  .        260/  6بروكلمان، تاريخ األدب العربِي، . 314/  3س، .ابن العماد، م. 111/  12البداية والنهاية، 

ي املوطَّأ مـن  التمهيد لما ف، ) 1020/ هـ 463ت ( ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد القرطبِي  )2(
 .  1982، اململكة املغربية، 2: ، طاملعانِي واألسانيد

م، 965/ هـ 355: أبو محمد مكِّي بن أبِي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي، ولد بالقريوان في شعبان سنة )3(
السوي وغريهم، توفي يوم السبت من محرم  سمع من أبِي احلسن أمحد بن فراس العبقَسي وأبِي القاسم السقطي وأبِي العباس

مشكل إعراب القرآن، اهلداية إلَى بلوغ النهاية، التبصرة في القراءات السـبع،  : م، من تصانيفه1045/ هـ 437: سنة
 488/  9س، .ابن بشكوال، م: أنظر ترجمته في. املنتقى في األخبار، اإليضاح للناسخ واملنسوخ، شرح كالّ وبلى ونعم

السـيوطي،  . 455/ س .الضبِي، م. 260/  3ابن العماد، شذرات الذهب، . 274/  5س، .ابن خلكان، م. 490ـ 
 .   471ـ  470/  2البغدادي، هدية العارفني، . 85/  1البغدادي، إيضاح املكنون، . 396/ بغية الوعاة 

أنظـر  . م939/ هــ  328: له قراءات كثرية، توفي سنة أبو احلسن محمد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ البغدادي، )4(
  .  244/  1موسوعة أعالم املغرب، . 50/ س .ابن الندمي، م: ترجمته في

إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فامضوا إلَى ذكر اهللا، وذلك لقولـه  : ذكر ابن الندمي شيئًا مما قرأ به ابن شنبوذ، منها )5(
وكان أمامهم ملك يأخـذ  : وقرأ].  9/ اجلمعة [ نودي إلَى الصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إلَى ذكر اهللا ﴾ ﴿ وإذا  :تعالَى

: وقرأ].  79/ الكهف [ ﴿ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ﴾ : كلّ سفينة صالحة غصبا، وذلك لقوله تعالَى
﴿ واللّيل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى وما خلق الذكر : ذلك لقوله تعالَىواللّيل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى والذكر واألنثى، و

﴿ إالّ تفعلـوه  : أال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد عريض، وذلك لقوله تعالَى: وقرأ].  3ـ   1/ اللّيل [ واألنثى ﴾ 
  .    51ـ  50/ س .ابن الندمي، م: أنظر].  73/ األنفال [ تكن فتنة في األرض وفساد كبري ﴾ 
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املشهور مـن مـذهب    )1(ازريونحو قول امل. وهب عن مالك جواز القراءة بِها في غري الصالة
  .أنه ال يقرأ بِها: مالك
وأما القراءة بالشاذّ على املعنى الثّانِي إذ أثبته برواية الثُّقات، فال ينبغي أن يقرأ بِها ابتـداء،       

إن جرى شيء من : وأما بعد الوقوع فالصالة تجزيه لقول القاضي إمساعيل، ودليله قال ما نصه
إذ أثبت هـذا  . ه فقد دخل ذلك في معنى ما جاء أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرفاملُجمع علي

ذلك واملشي إليه فالصواب عدمـه   )2(فالرد على القارئ املذكور أول مرة قد يخفِّف، وأما ترك
منه،  )4(ما نقله املازري في شرح البرهان عن القاضي إمساعيل ونقله )3(ألنها قراءة مجزية حسب

  .وهو ظاهر القبول، واهللا أعلم وبه التوفيق
        منـاف ه ألنه حينئـذالة، ال ما ظني الصمشي فجزية به ال ينبغي أن يالة مالَ من الصوك

إن بعـد  : للصالة لغري تحصيل ما يتوقَّف صحتها عليه، بل قالوا في دفع املار بني يدي املصـلي 
ما احتجت إليه من اجلواب املتعلِّق بالصالة، فإنَّ الشيخ أطال الكالم فـي   .تحيته ال يمشي إليه

.                                                             جوابه مع احلاكم بني مختلفني، كما أشار إليه السائل
                  

           
  
  
  
  

       
  
  

       

                                                 
  . 93/  2شرح التلقني،  املازري، )1(
 .»تكرر « : ع )2(
 .»حسب «  -: ع )3(
  .»وقبله « : أ )4(
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أمجعت املصادر واألحباث التارخيية ـ الفقهية، على أهمية فقه النوازل، كمادة مصدرية ـ        
  .إخبارية في التعرف على أحوال املُجتمع

مع تأكيدها على صعوبة التعامل مع هذا النوع من املصادر، مستدركةً إغفـال البـاحثني        
  .ة في قراءة النازلةاألدوات الضرورية الالَّزم

حيثُ كشفت إحدى التحقيقات لمصنف أبِي زكرياء يحي بن موسى بن عيسى بن يحـي       
، عن افتقارها ألصول وقواعد التحقيق العلمـي،  )م 1478/ هـ 883ت ( املغيلي املازونِي 

  .فضالً عن تهاونِها باألمانة العلمية، وعدم احترام النص
استند إليه قسم الدراسة من معطيات مصدرية، أمكَن من خاللها الكشف عـن  وبفضل ما      

التحوالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثّقافية والعمرانية، التي عرفها املُجتمع الزيـانِي  
  .م15/ هـ 9: أواخر القرن

     ا فولة، املشكّل أساسـيوخ   فكان اعتماد تطبيق مبدأ استبداد الدياسـية لشي املُعارضة الس
القبائل، وعنصر املخزن وأجهزته املَحلية، وعيث القبائل، والدسائس السياسية املمارسة من قبـل  

  .، وتأثري النصارى، دليالً على اضطراب الوضع السياسي)بنو مرين ، بنو حفص ( اجلارتني 
دولتهم، وانتفاء جهاز القضـاء، ثُـم سـلطة     فاتضح عدم توفُّر شروط احلكم في استمرار     

، تؤكِّد على فعالية هذه )م 1478/ هـ 883ت ( املخزن، مع أنَّ نوازل يحي املغيلي املازونِي 
املؤسسات، بسبب وقعة عصبية النظام السياسي على الرعية ومقدار تأثُّرها به، فقد كانت علـى  

  .  ومصادرة أمالكها ولإلتاواتمختلف مراحل الظُّهور عرضة للقتل 
مما جعل املتصوفة بربكاتهم وكراماتهم، والتي قابلها من جهة ثانية اإلعتقاد الراسخ من قبل      

العامة في مقدراتهم، الطّاقة الروحية في ردع عدم االستقرار السياسي، وعبث أجهزة املخـزن،  
          .      واحلد من آثار عيث القبائل

وميز اقتصاد البادية دون املدينة، النظام الزراعي الذي كان سائدا في تلك الفترة، والـذي       
  .اعتمد أساسا على نظام الشركة القائمة بني اخلماس ورب األرض

وكان لقلّة عنصر اليد العاملة األجرية، املحور األساسي في نظام الشركة، حيث كشف عن      
  .ما يرتبط بظروف اإلنتاج، من أدوات ووسائل ومسالك



443 
 

شكَّلت التجارة مصدر الثروة والربح، وبينت أصول املعامالت املالية، وخصـائص العملـة        
املتداولة، ولو أنَّ الغش في العملة وتبديل السكَّة والنظام الضريبِي، قد كشف عن عدم استقاللية 

  .التجارة والصنائع
امللك، العلم، الثّروة، ( وعلى مستوى النسيج اإلجتماعي تعلَّق األمر ببنية معينة وفق معايري      

، كان لَها تأثري بين على حجم التركيبة، ميز بني فئة وأخرى، بِحيث يسـمح  )الشرف، النفاسة 
  .احتكار الوظيف أو املال بفعالية أكرب

واضح على املستوى السياسي، والعنصر العربِي علـى املسـتوى   وكان لعنصر الرببر األثر ال     
  .اإلقتصادي نظرا لوالئها السياسي لبنِي زيان

وغير العنصر األندلسي مالمح التركيبة اإلجتماعية، فقد طبعت النخبة مظاهر احلياة السياسية      
  .واإلقتصادية واإلجتماعية والثّقافية

، نتيجة حركية التجارة، ولو أنَّ اشتغال بعـض  )مقبول ( اليهودية بوضع  وحظيت اجلالية     
  .الفقهاء على املستوى التجاري، قد حدد وضعيتهم، وبين سوء معامالتهم

وكان للحركة العلمية ـ الثّقافية حركة دؤوبة ونموا مطردا، استمدت عناصر حيويتها من       
  .اء لشؤون الرعية، على الرغم من تأثري الوضع السياسيتأطري فئة احلكّام والفقه

وقد مثَّلَ التعليم حجر الزاوية في التأكيد على التطور العلمي واملعرفي الزيانِي، بفضل الدور      
الذي لعبته الكتاتيب واملساجد والزوايا والربط، فضالً عن تعميق عنصر األندلس لمواده وطرق 

ه، لتؤكِّد على ثراء وتنوع التأليف في مجاالت العلوم املُختلفة، دعت إليها تلك املنافسة تحصيل
  .القائمة بني أصحاب االتجاهات الفكرية املختلفة

أما البحث في تاريخ عمران مازونة كحاضرة دينية، علمية، اقتصادية، سياسية، قد كشف      
لتارخيية بِحسب الوثائق التي أرخت للعصر بدقَّة وإحاطـة  عن تغييبها على مستوى الدراسات ا

  . بالظُّروف السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية لمنطقة املغرب األوسط
، بؤرة حساسة ومجـاالً  )م 1478/ هـ 883ت ( كانت حسب يحي املغيلي املازونِي      

  .قبائلللفوضى السياسية والعسكرية التي نجمت عن ثورات ال
ودون نتائج الوصف، كشفت املدينة على أهمية موقعها اجلغرافي وثروتها املائية، وتنـوع       

نشاطها الزراعي ـ الصناعي ـ احلرفي، وبالتالي حيوية نشاطها التجاري، فضالً عن حركيـة    
  .  أسواقها الداخلية
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م، فقد احتضـنت  15/ هـ 9: ية القرنوكانت مدينة تلمسان أكثر املدن شهرة خالل نِها     
املدينة مختلف العناصر البشرية، خاصة منها اجلالية األندلسية، فقد استثمرت مواهبها العلميـة  

  .والسياسية والعسكرية واالقتصادية والفنية
وقدمت املادة األساسية في املَجال الصناعي ـ احلرفي، بفضل حركة أصـناف تجارهـا         
اخلية، فكانت وصاعها، وحيوية أسواقها الدي شبكة الطُّرقات وحركـة القوافـل   نرأس اهلرم ف

  .التجارية، مما يدلُّ على أهمية تأسيسها اإلقتصادي
ولَم تمكِّنا كُتب التراجم والفهارس واألثبات واملشيخات والربامج، من الوقوف على حياة      

م 1478/ هـ 883ت ( ء يحي بن موسى بن عيسى املغيلي املازونِي وترجمة الشيخ أبو زكريا
، إلَى احلد املطلوب، حيث تمت الترجمة وفق منهجية متبعة، بذكر اإلسم والكُنيـة والنسـبة   )

  .وإسم الشهرة فقط
وكان البحث في تكوينه ونشأته العلمية مقتضبا، حيث أسفرت ترجمة والده على وصـف       

  . طّة القضاء في ذلك العصر باجلهل التام بالقواعد الفقهية، خصوصا قضاة الباديةخ
وأفصحت ترجمة شيوخه وتالميذه، عن ثراء التأليف في علم الفقه واحلديث والقـراءات       

  .والتاريخ واجلغرافيا وغريها، واتجاه مؤلِّفيها العقدي والسياسي
استشراف مسالك التأليف واملنهج في فقه النوازل باملغرب األوسـط،  وتبين لنا من خالل      

م 1478/ هـ 883ت ( خصوصا الغوص فيما هو موجود في مصنف يحي املغيلي املازونِي 
، أنها كانت إلَى حد بعيد على شاكلة واحدة في الوضع والتـأليف والتصـنيف والتبويـب،    )

  . وقواعد اإلفتاء املعتمدة فيها
ومع أنَّ األمر يتعلّق بِمسائل العبادات، فقد تبين لنا أنَّ هناك أصوالً عامة اعتمدها املصـنف       

في كتابته وعرضه ألغلب مسائله، كاالعتماد على الراجح واملشهور، وما جرى بـه العمـل،   
  .والضعيف والشاذ، والقياس واإلمجاع وغريها، في تطبيق حكم النازلة

فتح قسم الدراسة مجاالً واسعا أمام الباحثني لدراسة بعض القضايا من خالل هذا النوع وي     
من املصادر، كموضوع التعليم، والشرف، والزواج، واملرأة، والوقف، والعامة في مجتمع املغرب 

  .األوسط، وغريها
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افية، يتبين لنا مدى اسـتقراء  وفي إقصاء مدينة مازونة ضمن الدراسات التارخيية ـ املونوغر      
املدينة كحاضرة بِموضوع مستقل، للتأكيد على مراجعة حدود النمو العمرانِـي فـي املغـرب    

  . األوسط، وأهمية تأسيسه العلمي ـ اإلقتصادي
     مع بني ثقافته الفقهية وكفاءته بشؤون العامفه جصني محيق أنّ املؤلِّف في قسم التن فة ليتبي

  .في املُجتمع املازونِي
فقد قسم كتابه إلَى مسائل متعددة في الفقه والقضاء والفتيا، واملتعلِّقـة بأحكـام اجلـوار         

  .والضرر الناتج عن أنواع الشركة في البناء والفالحة والصناعة والتجارة وغريها
لفقيه يحي املازونِي لَم يخرج عن األصول وقد ثبت من خالل تحقيقنا لمسائل الطّهارة أنّ ا     

الراجح واملشهور، وبِما جرى به العمل بـالعرف  : املعتمددة عند املالكية في اإلفتاء، من خالل
والعادة، واملقاصد وسد الذّرائع واالستصحاب، وغريها من األصول املقررة، وال يمر على مسألة 

أقوال في املوضوع، مع إيراد األحاديث بسندها الكامل فـي  إالّ ويستشهد إلَى ما ذهب إليه من 
  .بعض األحيان، وأحيانا يورد األحاديث معرضا عن سندها

والفقيه لَم يكن مقلِّدا، بل كان مجتهدا، بدليل خروجه عن املذهب املـالكي واسـتدراكه        
   . باملذاهب األخرى كالشافعية واحلنفية
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  فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  ﴿ حرف األلف ﴾

 .409]:  2/ العنكبوت [ ﴿ اَحِسب الناس أَن يتركُواْ ﴾ 

  .372ـ  354]:  6/ املائدة [ ﴿ إِذَا قُمتم إِلَى الصلوة فَاغِْسلُواْ ﴾ 

 .314]:  9/ احلجر [ ﴿ إِنا نحن نزلنا الذِّكر وإِنا لَه لَحفظُونَ ﴾ 

  .322]:  81/ اإلسراء [ ﴿ إِنّّ البطلَ كَانَ زهوقًا ﴾ 

  .408]:  44/ الفرقان [ ﴿ إِنُ هم إِالَّّ كَاالَنعمِ بلْ هم أَضلُّ سبِيالً ﴾ 

    .240]:  115/ حل ، الن173/ البقرة [ يتةَ والدم ﴾ ﴿ إِنما حرم علَيكُم املَ

  .316]:  2/ النساء [ نه كَانَ حوبا كَبِريا ﴾ ﴿ إِ

  .373]:  30/ املعارج [ ﴿ أَو ما ملكَت امينهم ﴾ 

  .245ـ  244ـ  242ـ  240]:  144/ األنعام [ ﴿ اَو دما مسفُوحا ﴾ 

  ﴿ حرف الباء ﴾
ز وفَإِذَا ه هغدملِ فَيطلَى الْبع بِاحلَق فقذل نب ﴿ ﴾ ق340ـ  339]:  18/ األنبياء [ اه.  

  ﴿ حرف الثّاء ﴾
 ﴾ هرفَأَقب هاتأَم 264]:  21/ عبس [ ﴿ ثُم.  

  ﴿ حرف الحاء ﴾
 ﴾ مالدةُ وتاملَي كُملَيع تمر242ـ  240]:  3 /املائدة [ ﴿ ح.   

ى يرن ﴾ ﴿ حت387]:  222/ البقرة [ طه.     

  ﴿ حرف السين ﴾
  .407]:  16/ القلم [ ﴿ سنِِسمه علَى اخلُرطُومِ ﴾ 

  ﴿ حرف الغين ﴾
ري الضِأُول رساء[ ر ﴾ ﴿ غَي319]:  95 / الن. 

  ﴿ حرف الفاء ﴾
 . 354]:  6/ املائدة [ ﴿ فَلَم تجِدواْ مآًء فَتيممواْ ﴾ 

  .315]:  78 /الواقعة [  ﴿ في كتابٍ مكنون الَ يمسه إِالَّ املُطَّهرون ﴾
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  ﴿ حرف القاف ﴾
[ ﴾ ﴿ قُل لَّآ أَجِد في مآ أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطعمه إِالَّ أَن يكُونَ ميتةً اَو دما مسفُوحا 

  .240]:  145/ االَنعام 
 .319]:  79/ يس [ ﴿ قل يحييها ﴾ 

  ﴿ حرف الكاف ﴾
فَ﴿ ك264]:  26ـ  25/ املرسالت [ وأمواتاً ﴾ ا أحياءاً ات.   

  ﴿ حرف اللّام ﴾
  .319]:  95/ النساء [ ﴿ الَّ يستوِي الْقَعدونَ ﴾ 

  ﴿ حرف الميم ﴾
 ﴾ تنجةٌ وانِيانٌ دنوا قهن طَلع435]:  99/ االَنعام [ ﴿ م. 

   .264]:  55/ طَه [ ﴿ منها خلَقنكُم ﴾ 
  ﴿ حرف الواو ﴾

  .373]:  23/ النساء [ ﴾  وأن تجمعواْ بني الُاختنيِ ﴿

  .399]:  280/  البقرة[ ﴿ وأن تصدقوا خريا لَكُم ﴾ 

  . 375ـ  374]:  6/ املَائدة [ ﴿ وإِن كُنتم جنبا ﴾ 

ن خالَ مو هيدنِ يين بلُ مطالْب يهاتالَّ ي زِيزع بتلَك هإِنو ﴿ ﴾ يدميمٍ حكن حرتِيلٌ مت هلت [ لففص
  .316]:  42ـ  41/ 

 ﴾ نِيدارٍ عبكُلُّ ج ابخ315]:  15/ إبراهيم [ ﴿ و.      
الَ﴿ و توا أَلُبطد[ م ﴾ كُالَعمحم359]:  33/  م.  

   .373]:  68/ الفرقان [ ﴿ والذين يدعونَ مع اِهللا إِلَها اخر ولَا يقتلُونَ ﴾ 

  .264]:  5/ النحل [ ﴿ واالَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنها تاكُلُون ﴾ 

 ﴾ منِي ءادا بمنلَقَد كَر264]:  70/ اإلسراء [ ﴿ و.    
  .325]:  5 / املائدة[ ﴿ وطَعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لَكُم ﴾ 

  ﴿ حرف الياء ﴾
نه ﴿  ﴾ نلَه اسبم لأَنتلَكُم و اسب259]:  187/ البقرة [ ل .  
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  فهرس األحاديث النّبوية: ثانيا
  ﴿ حرف األلف ﴾

  .  319: »أدع لي زيدا وليجئنِي بالدواة  « 
 . 373: »أما علمت أنّ اإلسالم يجِب ما قبله وأنّ التوبة تجِب ما قبلها « 

 .  362ـ  360: »توا منه ما استطعتم إذا أمرتكُم بأمرٍ فأ« 

 . 359: »إذا فَسا أحدكم في الصالة فلينصرِف ولْيتوضأ ولْيعيد الصالة « 

 . 263: »إذا قَتلتم فأحِسنوا القتلَة « 

 . 266: »أليست نفْسا « 

  .241: »إنما تغِسلُ ثوبك من البولِ والغائط واملنِي والدم « 
 »ما قبله اإلسالم ي 373ـ  372ـ  369: »جِب. 

  ﴿ حرف الباء ﴾
 . 309: »بسم اهللا الرمحن الرحيم إلَى قيصر ملك الروم « 

 . 365: »بل أنت تربت يمينك « 

  ﴿ حرف الحاء ﴾
  . 398: »حق اهللا على كلِّ مسلمٍ أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يغسل رأسه وجسده « 
  . 332: »ام ما حرم اهللا احلالل ما أحلَّ اهللا واحلر« 

  ﴿ حرف الدال ﴾
 . 349ـ  348: »دعهما فإنِي أدخلتهما طاهرتني « 

  ﴿ حرف السين ﴾
 . 385: »سبحان اهللا إنَّ املؤمن ال ينجس  « 

  ﴿ حرف الفاء ﴾
 .  359: »فالَ ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد رحيا « 

 .  301: »ق له في مثلها إنما يلبس هذه من ال خال« 

  ﴿ حرف الكاف ﴾
  . 265: »كسر عظم املسلم حيا ككسره ميتا « 
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املشركني وأسقيتهم ونستمتع  كنا نغزوا مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم، فنصيب من آنية« 
 .  « :332ا، فال يعيب ذلك عليهم 

  ﴿ حرف اللّام ﴾
 . 373: »يتوضأ ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى « 

 » القرآنَ إالَّ طاهر سم351: »الَّ ي . 

 . 297: »العلماء ورثة األنبياء وإنّ األنبياء لَم يورثوا دينارا وال درهما وإنما ورثوا العلم « 

 .398: »غسل يوم اجلمعة واجب على كل محتلم « 

 . 365: »املرأة ترى كما يرى الرجل في املنام « 

  ﴿ حرف الميم ﴾
 .398ـ  396ـ  394: »من توضأ يوم اجلمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل « 

  .  398: »من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ثُم راح « 
من اغتسل يوم اجلمعة وغسل وبكّر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان بكل خطوة خيطوهـا  « 

   .398ـ  397: »أجر سنة صيامها وقيامها 
  ﴿ حرف الياء ﴾

  .263: »وليحد أَحدكُم شفرته وليرِح ذَبِيحته « 
  ﴿ حرف الياء ﴾

  .  331: »يا رسول اهللا إنه يأتينا ناس من أهل البادية « 
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  فهرس القواعد والضوابط الفقهية: ثالثًا
  ﴿ حرف األلف ﴾

   .313: اعتبار الثُّبوت أقوى من اعتبار النفي
  لتّاء ﴾﴿ حرف ا

  . 283: تجنب املكروه من باب جلب املصالح
  . 303: ترك اإلستفصال في حكايات األحوال مع قيام اإلحتمال يقوم مقام العموم في املقال

  ﴿ حرف الثّاء ﴾
  .399: ثواب الواجب ال يبلغه ثواب املُستحب

  ﴿ حرف الثّاء ﴾
  .384: درء املفاسد مقدم على جلب املصالح

  العين ﴾ ﴿ حرف
  .313: عدم العلم بالشيء ال يدلُّ على انتفاء الشيء

  .313: عدم القول بالشيء ليس قوالً بعدم الشيء
  .  313: عدم الوجدان ال يدلُّ على عدم الوجود

  ﴿ حرف الشِّين ﴾
  . 349: الشك في أحد املتقابلني يوجب الشك في اآلخر 

   .273: املعدوم شرعا كاملعدوم حسا
  ﴿ حرف النُّون ﴾
  . 310: النطق باللِّسان والرقم بالبنان عنوانا عن املعنى املعلوم باجلنان

  . 313: النفي موافق لألصل، والثُّبوت ناقل عنه
  ﴿ حرف الميم ﴾

  .316: ما أفضى إلَى الباطل فهو باطل
  . 385: ما ال يتم الواجب إالَّ به فهو واجب
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  ر والنظمفهرس الشِّع: رابعا
األبيات                                                                      

  ﴿ حرف الباء ﴾
                      اجِبي ودنع وبِ فَذَاكجلُ الْوعف                        ونِهبِد متا الَ يالً ما قَائي

بائئٌ أو صطخلْ مه هالؤا                      بِسدشرتسى مأَت نمقُولُ لاذَا تم  
  بالسر أو باجلَهرِ ضرب الَزِب  أم الكتابِ فَرِيضةٌ ووصولُها                               

اجِبالْو نأَي نفَأَي انتنس يه                            مهنقُولُ كُلٌّ ماُء يوالفُقَه  
بِه تامالً هكشم كلبِفَض فَأَرِح                   اوِبجملٌ وائس وه نم أَفْكَار  

اجِبو يهف رِيكحالت كانسفَل                            هتيدا أَبيمِ ملسلَى تا عأَم  
  صلٌ غَالبوهو املُوصلُ والصفَات توابِع                       والْحكْم للْمتبوعِ أَ

انِبا جهنع كالشا وهتا                       أَلْقَيهتفَهِمو مهوصصن تظَرإِذَا نو  
اجِبالْو هواْ إِلَيندالَ ي دالْقَيو                       الَفُهخ تأَن تما ردواْ مقَي مه  

ف رقَصم ابوذَا جهبائاَألكَابِرِ ص دنع هنلَك                             همي فَه  
اجِبا ويهنِ ففَيصالَ الوا                   أَو أَنَّ كوبِهجو فْين ريثالُ يؤذَا السه  

رنِي قا                     أَعما ههيقَتقلْ حب كالؤس نالَ ماوِبجفُت ا أَجِبهاَءت  
باغر يهف أَقَلَّ إِنْ أَنت عمفَاس                       هئْتا إِنْ شمهنابِي عوج نلَك  
باهغَي كنلَى اَألفْكَارِ مع لٍ                        غَطَّتأَمريِ تاالً بِغأَقْو ورِدا مي  

وبالوج سلَي اجِبالو متا الَ يم هِمقَول نم                        لُّهحطْلَقٍ فَيبِم  
باحصم وبجطًا فَالوركَانُ شا                   أَرقَهالُ الثَّالثَةُ فَوجِيُء اَألقْووت  

                          رِهيغل وبالَ وج دقَيا الْمأَم انِبجم هنع دفَالْقَي وبِهبِوج  
اجِبو دقَيالْما ونس ذَاكا                         فَلهرها أَو جهرس كدنع دالْقَيو  
باحفَأُص رِههأَو ج هرس نم                        افُهالَ أَوص رِيكحالت اجِبالو  

حصفَي بائص نارِ مربِاَألس راجلَهو                           هدارِ بِضريلُ السدبت  
  كاحلج للبيت العتيق حمتم                              براً وحبراً ليس فيها واجب

وم هالَ طَرِيقَيكطْلَقًا                وم كجح وبوج تا فَهِمفَكَمالَ الَزِب مس  
انِبج هنكَالُ عاِإلشو لُوحالً                    فَيكشم ا لَكدا بم مفَافْه اككْرف  
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باحصيى ونقْتي قَيد بِنيعا                           تموند اَءةرالق ةياهيلُ مصحت  
  الَ يمترِي فيه اللَّبِيب الناجِب لكتابِ وجوبه                     لوجوبِ فَاتحة ا         
  .427: بعضِ الْمواضعِ سنةٌ الَ واجِبالْجهرِ في           وخصوصه بِالسر أَو بِ         

  ﴿ حرف الراء ﴾
  .107: ي      ومسلم عن حائزِ الفخاروقد أجدت جامع البخار

  ﴿ حرف العين ﴾
  .107: بالتنسي قد أفاد اجلمعا     عمى سعيد وهو عمن يدعي  

  ﴿ حرف الهاء ﴾
  .107: عن حافظ الغرب الرضى أبيه    عن ابن مرزوق عنِ النبيه
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  فهرس التّعريفات اللُّغوية واإلصطالحية: خامسا
  ﴿ حرف األلف ﴾

  .  279: أرحى
  .319: كتافاأل

  .  88: األورام
  .248: اآلجر

  .    343ـ  341:اإلستحسان
  . 294: اإلستقراء

  ﴿ حرف الباء ﴾
  . 242: البرمة
  .  266: البط
  . 283ـ  261: بقْل

  ﴿ حرف التّاء ﴾
  .   271ـ  270ـ  269ـ  268 :تعبد

  ﴿ حرف الحاء ﴾
  .285: احلبس

  .  266: احلجامة
  .  233: احللفاء

  .65: شماحل
    .316: احلُوب

  ﴿ حرف الخاء ﴾
  . 63: خرقة
  .  257: اخلباء

  .407: اخلرطوم
    .270: اخلشاش
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  ﴿ حرف الدال ﴾
  .   261 :دباء

  .  265ـ  261 :الدبغ
  . 339: الدرقود
  .  79ـ  54: الدالّل

  . 88: الدماميل
  ﴿ حرف الذّال ﴾

   .   88: الذّبحة

  ﴿ حرف الراء ﴾
  .381: الرخصة

  .  327ـ  326ـ  253: الرق
  ﴿ حرف الزاي ﴾

  .  232ـ  231ـ  230ـ  229 :الزرنيخ
  . 330: الزقاق

  .  278: زير

  ﴿ حرف الشِّين ﴾
  .88: الشاخة
    .88: الشكية

  ﴿ حرف الصاد ﴾
  . 230: الصفْر
  . 323: الصفقة
  . 377: صماخ

  ﴿ حرف العين ﴾
  .  232: العقاقري
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  ء ﴾﴿ حرف الفا
  .  88: الفَتق
  .232: الفَراء
  . 266: الفَصد

  ﴿ حرف القاف ﴾
  . 330: قالل

  . 278: قصرية
  . 233: القطران

  ﴿ حرف الكاف ﴾
  . 232ـ  230: الكربيت
  .117: الكُتاب
   .88: الكند

  ﴿ حرف الالّم ﴾
  .   427: الَزِب
  .229ـ  228: اللّنب

  . 319: اللِّخاف
  ﴿ حرف الميم ﴾

  . 339ـ  325 :املنع
  .  266ـ  261: املُثْلة

  .   59: املُراطَلَة
  .  346ـ  255ـ  238ـ  237ـ  236ـ  229: املُطلق
  .  309: املَعاذَة
    .240: املُقيد
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  ﴿ حرف النُّون ﴾
  . 54: النجش
  .  286ـ  285: النضح
  . 268: النفْل
  .  339: نمرق
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  األعالم فهرس: سادسا
  ﴿ األبناء ﴾

  .282: ابن أبِي دلف القروي
  .  426ـ  347ـ  276ـ  269ـ  247ـ  246: ابن أبِي زيد القيروانِي

  .319: ابن أم مكتوم
  .317: ابن إسحاق
  . 69): األندلسي ( ابن األزرق 
  .  101ـ  88): أبو الفضل محمد ( ابن اإلمام 

  . 426 ـ 257ـ  237: ابن اإلمام عبد الرمحن
  .   433: ابن بركان
ـ  378ـ  363ـ  359ـ  344ـ  276ـ  270ـ  239): التنوخي ( ابن بشري 
415     .  

  .    341ـ  292: ابن بطَّال
  . 290: ابن التلمسانِي

  .155ـ  151: ابن التنِسي
  . 154: ابن جزي الكلبِي

  . 233: ابن احلاج
 265ـ   255ـ   236ـ   232ـ   231 ـ  228ـ   225): أبو عمرو ( ابن احلاجب 

ـ   277ـ   276ـ   274ـ   273ـ  271ـ   269ـ   268ـ   267ـ  266ــ  
ـ   356ـ   355ـ   352ـ   350ـ   345ـ   336ـ   333ـ   287ـ   279
ـ   409ـ   405ـ   404ـ   393ـ   389ـ   376ـ   371ـ   363ـ   357
  .        431ـ  418ـ  411

  .    343ـ  264): القرطبِي ( ابن حبيب 
  . 112: ابن احلباك

  .171ـ  154ـ  144ـ  102: ابن حجر العسقالنِي
  . 179: ابن حرزوزة
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  .  261: ابن حزم
  . 150:  ابن حياتي

  .  152: ابن خلدون عبد الرمحن
  .  384ـ  256: ابن دقيق العيد

  .  396: ابن ذريح
  .  233: ابن رزق

  .  152): الدمشقي ( ابن الرسام 
ـ   291ـ   284ـ   279ـ   270ـ   269ـ   265ـ   256ـ   233: ابـن رشـد  

ـ   353ـ   342ـ   338ـ   337ـ   329ـ   321ـ   310ـ   309ـ   304
394     .  

ـ  271ـ  228ـ  167ـ  108ـ  106ـ  98ـ  89): املغراوي ( ابن زاغو 
348  .  

  .  354: ابن زرب
  . 175ـ  172ـ  168ـ  158ـ  97: ابن زكري املانوي

  .99: دابن زروق أمح
  . 303ـ  287ـ  286ـ  263: ابن سحنون

  .  142: ابن سالمة محمد
  .  354): القاضي ( ابن السليم 

  .  335ـ  289: ابن سهل
  . 330: ابن سريين
  .   353: ابن سينا
  .    425ـ  406ـ  344ـ  336: ابن شاش
  .    386ـ  364ـ  305ـ  304ـ  250: ابن شعبان
  .   439: ابن شنبوذ
  .  330ـ  307: ابن شهاب

  .175ـ  111: ابن صعد التلمسانِي
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  . 287: ابن الصالح تقي الدين
ـ   177ـ   174ـ   171ـ   157ـ   109): أبو عبد اهللا محمد التلمسانِي ( ابن العباس 
  . 424ـ  226

  .439: ابن عبد الرب القُرطبِي
  .     357ـ  330ـ  303ـ  302ـ  291ـ  265: ابن عبد احلكم

 277ـ   275ـ   274ـ   273ـ   272ـ   261ـ   254ـ  234: ابن عبد السـالم 
ـ   421ـ   393ـ   381ـ   358ـ  356ـ   348ـ   347ـ   336ـ  286ــ  
431   .  

  .    364ـ  346ـ  336ـ  332ـ  311ـ  241: ابن العربِي
 257ـ   254ـ   252ـ   250ـ   238ـ   234ـ   151ـ   141ـ   29: ابن عرفَة

ـ   288ـ   287ـ   284ـ   283ـ  279ـ   277ـ   275ـ   274ـ  262ــ  
ـ   411ـ   393ـ   392ـ   383ـ   380ـ   372ـ   370ـ   364ـ   344
  .   435ـ  425ـ  415ـ  413

  .  382: ابن عطاء اهللا
  .   244ـ  239: ابن عطية

  . 392: ابن العطَّار
  . 401ـ  379ـ  363ـ  274ـ  272: ابن عقاب

  .  152): األندلسي ( ودي ابن عالَّق املكُّ
  .  142: ابن علْوان

  .   171ـ  102: ابن غنائم البساطي
  . 113): التلمسانِي ( ابن الفتوح 
  .285ـ  284: ابن الفخار
   .  343: ابن الفرج

  .  411ـ  143): برهان الدين ( ابن فرحون 
  .180: ابن فليح اللّمطي
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ـ   294ـ   290ـ   288ـ   286ــ   279ـ   274ـ   265ـ   253: ابن القاسم
  .  405ـ  364ـ  344ـ  343ـ  333ـ  309ـ  308

  . 257ـ  142: ابن قَداح التونسي
  .  362ـ  269: ابن القصار
  . 153): القسنطينِي ( ابن قُنفُد 

  . 157: ابن كحيل
  .150): الشافعي ( ابن الكُويك 

  . 330ـ  394: ابن كنانة
 437ـ  436):  الغرناطي( ابن لب     .  
  .  348: ابن لبابة

  . 394ـ  344ـ  275ـ  274ـ  272ـ  255ـ  254: ابن الْماجِشون
  . 395: ابن ماجه
  .110: ابن مالك

  .  436: ابن مجاهد
  .156: ابن املخلطة
ـ  108ـ  106ـ  104ـ  103ـ  97ـ  85ـ  79ـ  30): احلفيد ( ابن مرزوق 

ـ   275ـ   261ـ   241ـ   226ـ   154ــ   149ـ   147ـ   138ـ   113
ـ   386ـ   383ـ   376ـ   370ـ   352ـ   346ـ   340ـ   289ـ   286
  .     433ـ  409ـ  394

  .    385ـ  276ـ  275ـ  274ـ  272ـ  242: ابن مسلمة
  .395: ابن املقدام العجلي
 .     300ـ  151: ابن املُلْقن الشافعي

  . 292ـ  271: ابن املُنذر
344ـ  321: ازابن املو  .  

  .143: ابن ناجي القريوانِي
  .   394ـ  283: ابن نافع
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  .   394ـ  375ـ  273ـ  267: ابن وهب
  .    409ـ  142: ابن هارون التونسي

  . 386ـ  342ـ  308ـ  284ـ  283ـ  255): الصقلِّي ( ابن يونس 
  .102: اإلشبيلي بكر بن إبراهيم

  .99): وق حفيدة ابن زر( أم البنني 
  ﴿ اآلباء ﴾

  .275ـ  255: األبي
  . 393ـ  248: األبهري
  .394: أشهب

  .  172: أبو الربكات التلمسانِي
    18ـ  16): السلطان ( أبو تاشفني الثّالث 

  .90ـ  74ـ  73ـ  18ـ  7ـ  6ـ  5: أبو تاشفني عبد الرمحن الثّانِي
  . 292: أبو ثور

  .69: أبو جعفر أمحد البلوي
  .  21ـ  18ـ  7): السلطان ( و احلجاج يوسف بن أبِي حمو أب

  .   411ـ  266: أبو احلسن الصغيِر
  .  90ـ  80ـ  74ـ  5ـ  3): السلطان ( أبو حمو موسى الثّانِي 

  .   300ـ  292ـ  271: أبو حنيفة النعمان
  .   332ـ  300): السجستانِي ( أبو داوود 
  .  154: أبو زرعة

  .158: أبو زكرياء أمني الدين
  .18ـ  15ـ  8): السلطان ( أبو زيان محمد الثّانِي بن أبِي حمو 

  .   398: أبو سعيد اخلذري
  .11: أبو سعيد عثمان بن أمحد

  .154: أبو الطَّيب املصري
  .317: أبو طالب
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ـ   96ـ  84ـ  81ـ   74ـ  19ـ  18ـ  14): السـلطان  (  لأبو العباس أمحد العاق
  .133ـ  115

  .15ـ  10ـ  8ـ  6ـ  5: أبو العباس املرينِي
  .18ـ  9): ابن خولة ( أبو عبد اهللا محمد 
  .18ـ  13ـ  12): ابن احلمراء ( أبو عبد اهللا محمد 

  .  81ـ  19ـ  18ـ  15): السلطان ( أبو عبد اهللا محمد املتوكِّل 
  .19): لطان الس( أبو عبد اهللا املُستعني 

  .15: أبو عمر عثمان احلفصي
  .  438: أبو عمرو الدانِي

  . 84ـ  14ـ  13): السلطان ( أبو فارس عبد العزيز 
  .   157: أبو الفرج بن أيب يحي حفيد أبِي عبد اهللا الشريف التلمسانِي

  . 152: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم الكُردي
ـ   81ـ   69ـ   67ـ   18ـ   16ـ   13ـ   11: أبِي حمـو  نأبو مالك عبد الواحد ب

133 .  
  .  321: أبو محمد زكي الدين املنذري

  .  18ـ  9: أبو محمد عبد اهللا بن أبِي حمو
  .150: أبو محمد عبد اهللا الدمامينيِي

  .124: أبو منديل عبد الرمحن
  .397: أبو موسى محمد بن املثنى

  .    300: أبو نعيم
  .   398ـ  397: أبو هريرة

  .         154: أبو يحي عبد الرمحن بن محمد بن أمحد التلمسانِي
  . 75ـ  74ـ  18ـ  7: أبِي ثابت يوسف بن أبِ تاشفني

  .331: أبِي ثعلبة اخلُشنِي
  .  438: أبِي املعالي

  .80): السلطان ( أبِي يعقوب املرينِي 
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  ﴿ سائر حروف األلف ﴾
  .142 :اآلبلي

  .143: األبي محمد بن خلفة
  .260: األبيانِي أبو العباس

  .  329: األري
  . 431ـ  416ـ  150: األشهب

  .157ـ  156ـ  115: أبركان احلسن بن مخلوف
  .156: إبراهيم بن فايد

  .427: إبراهيم بن غالم اهللا
  . 292: أمحد بن حنبل
  .   430: أمحد بن سعيد
  .  75ـ  7: أمحد بن املعز

  .20ـ  14: أمحد بن الناصر بن أبِي حمو
  .158: أمحد بن يونس القسنطينِي

  . 365: أم سلمة
  .   397ـ  259: أَنس بن مالك

  .397: أويس بن أويس
  .437: األعمش
  .385: األصيلي

  .427: األوراسي عيسى
ياعز292: األو .  
  .   300ـ  292: إسحاق
 .  440ـ  439ـ  376ـ  369): القاضي ( إمساعيل 

  . 396: إمساعيل بن مسلم املكِّي
  .346: اإلشبيلي عبد احلق

     .70): امللكة ( إيزابيال 
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  ﴿ حرف الباء ﴾
  .    406ـ  343ـ  342ـ  313ـ  286ـ  275ـ  270ـ  261: الباجي

  .  420: البارونِي بركات
  .89: البجائي أبو عبد اهللا محمد

  . 381: البجائي أمحد بن إدريس
  . 435ـ  434ـ  433: البجائي بوعزيز

ـ   253ـ   251ـ   248ـ   247ـ   233ـ   154ـ   143: البرزلي أبـو القاسـم  
  .415ـ  411ـ  393ـ  351ـ  288ـ  258

  .156: الرباتي محمد بن أمحد
  .342: الربقي

  .143: البسيلي أبو العباس أمحد
  . 179ـ  151: البلقينِي أبو حفص

  .303: الوهاب البغدادي عبد
  .114): أبِي احلسن إبراهيم ( البقاعي 

  .154: بدر الدين العينِي
  .425: بهرام

  .278: البهلول بن راشد القريوانِي
  .  353 :البيضاوي

  ﴿ حرف التّاء ﴾
  . 395: الترمذي

  .332ـ  100): الشريف ( التلمسانِي 
  .  175 ـ 172ـ  168ـ  159ـ  111ـ  107ـ  106: التنسي

  ﴿ حرف الثّاء ﴾
  .157: الثّعالبِي عبد الرمحان

  .417: الثّغري
  .  300ـ  392 ):سفيان ( الثّوري 
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  ﴿ حرف الجيم ﴾
  .12): قائد مدينة قسنطينة ( جاء اخلري 

   .332 :جابر بن عبد اهللا
  . 397: اجلحدري سفيان
  .180ـ  156: اجلزولي محمد

  . 363ـ  178: اجلالّب
  .409: اجلوهري
  .   396: اجلهضمي

  ﴿ حرف الحاء ﴾
  .159: احلاج عزوز

  . 299: احلسن البصري
  . 408: احلطيئة
  . 424ـ  416ـ  415: احللبِي
      .153: احلفّار

  ﴿ حرف الخاء ﴾
  .149: اخلشاب أبو القاسم محمد
 409ـ   382ـ   377ـ   376ـ   346ـ   344ـ   343: خليل بن إسحاق املـالكي 

  .420ـ  418ـ 
         .332: خلطّابِيا

  ﴿ حرف الراء ﴾
  .155: الراعي أبو عبد اهللا شمس الدين

   .109: الرصاع محمد
  ﴿ حرف الزاي ﴾

  . 427ـ  144: الزلدويوي محمد
  .281: الزواوي أبو عبد اهللا
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  .428: الزواوي زيان
  .113): أبو احلجاج يوسف ( الزيدوري 

  .99): الفقيهة ( اهيم بن محمد الداليلي زينب بنت الشيخ أبو إسحاق إبر
  . 302: زياد بن عبد الرمحان

  .  330ـ  265: زيد بن أسلم
  . 319: زيد بن ثابت

  ﴾ طّاءحرف ال ﴿
  .359: طلق بن علي

  ﴿ حرف السين ﴾
ـ   378ـ   344ـ   343ـ   330ـ   329ـ   320ـ   273ـ   265: سـحنون 
  .    416ـ  413

  . 19: سليمان بن موسى
  . 397ـ  396 :ة بن جندبسمر

  .    259ـ  144: السالَّوي أبو القاسم

  .  427ـ  346ـ  286: السطِّي محمد بن سليمان
  . 18ـ  10: السعيد بن أبِي حمو

  .260: السنوسي عبد الرمحن
  .103: السنوسي عبد اهللا بن محمد
  . 106ـ  104ـ  89: السنوسي محمد بن يوسف

  ﴿ حرف الشِّين ﴾
  .302: األشهب
  .  363ـ  320ـ  303ـ  300ـ  292ـ  281ـ  271: الشافعي
  . 393: الشبيبِي

  .   397ـ  396: شعبة
  . 247ـ  246: الشعبِي
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  ﴿ حرف العين ﴾
  .   397ـ  365ـ  330ـ  243ـ  242: عائشة أم املؤمنني

  . 99: عائشة بنت أمحد بن احلسن
  .   437): ة بهدلَ( عاصم بن أبِي النجود 

  .18ـ  10: عبد الرمحان بن محمد بن خولة
  .19: عبد اهللا بن عثمان
  . 421ـ  416: العبدوسي بلقاسم
  .   321ـ  253: عثمان بن عفّان
  .   331: عدي بن حاتم
  .264: عروة بن الزبري

  .    338ـ  287ـ  257: عز الدين بن عبد السالم
  .301):  وجهه كرم اهللا( علي بن أبِي طالب 

  . 260: علي بن زياد التونسي
  .  331ـ  301ـ  292: عمر بن اخلطّاب

  .256: العطّار أبو حفص عمر
  . 412ـ  178ـ  172: العقبانِي إبراهيم

  . 171ـ  168ـ  153ـ  147ـ  113ـ  112ـ  105: العقبانِي سعيد بن محمد
ـ   171ـ   170ـ   136ـ   98ـ   97ـ   41ـ   34ـ   29: العقبانِي قاسم بن سعيد

  .  432ـ  416ـ  412ـ  401ـ  348ـ  267ـ  226ـ  178ـ  174
  .178ـ  21: العقبانِي محمد بن أمحد

  .167: العلوي محمد
  . 345: العمرانِي
  .     379: العوفي

  .  321): القرطبِي ( عيسى بن دينار 
  . 412ـ  336ـ  296ـ  271ـ  104: عياض القاضي
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  الغين ﴾﴿ حرف 
  .  280ـ  251ـ  249: الغربينِِي أبو القاسم

  .    431ـ  426ـ  415: الغربينِِي عيسى
    . 391ـ  151: الغماري شمس الدين

  ﴿ حرف الفاء ﴾
  .171: الفاسي محمد بن أمحد
  .103: الفاسي محمد العربِي

  .248: الفاسي موسى بن عيسى
  .179: الفرديسي

  . 39: الفشتالي محمد
  . 299: الفُضيل بن عياض

  . 153: الفريوزآبادي
  .70): ملك أرغون ( فريديناند 

  ﴿ حرف القاف ﴾
  .  369ـ  347: القَابِسي

 .   397ـ  396: قَتادة

  .      381ـ  356ـ  260: القرافي
  . 150: القصار أبو العباس أمحد

  .  421ـ  365ـ  268ـ  238ـ  235ـ  155: القَلْشانِي عمر
  .143: القلشانِي محمد

   .172ـ  168ـ  158ـ  155ـ  112ـ  108ـ  69: القلصادي علي بن محمد
  .178: القوري

    .153: القيجاطي
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   ﴿ حرف الكاف ﴾
  .180: الكُراسي
  .   179ـ  175ـ  172ـ  159): ابن مرزوق ( الكفيف 

  .179: الكنغيسي عبد السميع
    .315: كسرى

   ﴾ ﴿ حرف الالّم
 303ـ  302ـ  287ـ  283ـ  276ـ  243ـ  241ـ  231ـ  230: اللّخمي
ـ   364ـ   358ـ   357ـ   352ـ  345ـ   344ـ   343ـ   341ـ  304ــ  
  . 416ـ  411ـ  390ـ  386ـ  378ـ  376ـ  369

    .157: اللّنتي أبو إسحاق إبراهيم
   ﴿ حرف الميم ﴾

 296ـ   293ـ   290ـ   288ـ   271ـ   266ـ   265ـ   242): اإلمام ( مالك 
ـ   312ـ   319ـ   314ـ   308ـ  301ـ   300ـ   299ـ   298ـ  297ــ  
  . 385ـ  384ـ  375ـ  344ـ  342ـ  330ـ  329ـ  327ـ  323

 384ـ   383ـ   377ـ   370ـ  303ـ   281ـ   280ـ   270ـ  269: املازري
  .   440ـ  431ـ  415ـ  411ـ  401ـ  394ـ 

  . 375: املتيطي
حب الدينممال الد151: ين بن ج.  

  .   384: محمد بن احلسن
  .93ـ  18ـ  17ـ  16): السلطان ( محمد الثّابتي 
  .  155: محمد الرياحي

  .  142: محمد بن عبد السالم بن يوسف بن كثري اهلواري املنستريي
  . 20ـ  16: محمد بن غالية

  .180: املدغري
  . 423ـ  419ـ  368ـ  272ـ  236ـ  79: الديناملشذّالي أبو علي ناصر 

  .350: املشذّالي بلقاسم
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  . 418ـ  379ـ  246ـ  156: املشذّالي محمد
  .178: املري أبو عبد اهللا محمد

  . 229: املغرية
  .113ـ  109ـ  98: املغيلي عبد الكرمي

  .147ـ  88): عيسى ( املغيلي 
  .146ـ  130ـ  75: املغيلي موسى

  .     431ـ  425ـ  409ـ  393ـ  345ـ  276ـ  259: رياملقّ
  .180: املطفري

  .101: املكناسي محمد
  . 357ـ  151: املصمودي أبو إسحاق إبراهيم

  .76: املليانِي أمحد بن يوسف
  .  439: مكِّي بن أبِي طالب

  .394ـ  344ـ  291ـ  269: مطرف
  .19: موسى بن محمد

   ﴿ حرف النُّون ﴾
  .155: مي أبو العباس أمحدالندرو

    .395 :النسائي
  . 155: نصر الزواوي

  .  351: النووي
  .156: النويري أبو القاسم محب الدين

   ﴿ حرف الهاء ﴾
  . 316ـ  309: هرقل

  .299: هشام بن حسان
  .    85: اهلزمريي عبد الرمحن
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   ﴿ حرف الواو ﴾
  .  142ـ  69: الوادي آشي

  .  149: أبو محمد عبد اهللالوانغلي 
  .  144: الوانوغي عيسى

  .179): إبراهيم ( الورتدغريي 
  . 180): محمد بن عبد اجلبار ( الورتدغريي 

  . 175ـ  158: الورياجلي
  .    435ـ  390ـ  282ـ  85ـ  39: الوغليسي عبد الرمحن

 .  393: الوقَار

  . 398: وكيع
  . 615: الوليد بن عبد امللك

  .177: ونشريسي أمحد بن يحيال
  .   180: الونشريسي عبد الواحد

   ﴿ حرف الياء ﴾
  .144: يعقوب الزعبِي
  .114: يعقوب املنصور

ـ   58ـ   55ـ   41ـ   33ـ   31ـ   29ـ   22ـ   21: يحي بن أبِي عمران املغيلـي 
ـ   136ـ   132ـ   131ـ   130ـ   129ـ   92ـ   76ـ   75ـ   67ـ   59
  .   223ـ  187ـ  179ـ  175ـ  172ـ  158ـ  147ـ  139ـ  137

  . 342: يحي بن سعيد
  .  168ـ  157: يحي بن يدير

  .396: يزيد بن هارون
  . 80): السلطان ( يغمراسن األول 

  .150: اليزناسي أبو سالم إيراهيم
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الفرق المذهبية ـ الطّوائف العرقية والدينية ـ ( فهرس المجموعات : سابعا
  )القبائل 

    حرف األلف ﴾ ﴿
  .95: األدباء

  .  249: األشاعرة
  .  274: األصوليون

  .3: األهالي
  . 415: اإلفريقيني
  .329: أهل الذِّمة

  .331ـ  309: أهل الكتاب
  .   300: أهل نجران
  .  290: أهل املشرق
  .     384ـ  382ـ  380ـ  363ـ  333ـ  328ـ  311ـ  279: أهل املذهب
    . 19: أوالد بليل

  .  63: أوالد احلاج علي
  . 64: أوالد خالد

  .64: أوالد سيدي دحو بن زرفة
  .  63: أوالد عبد احلليم مصباح

  .  63: أوالد عبد الواحد
  . 64: أوالد غرة
  .  63: أوالد قايد
  . 63: أوالد سالم

  .63: أوالد واد فل
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   ﴿ حرف الباء ﴾
  .19: بنو عمر بن موسى

  . 47: بنو نصري
  .  63: غرينبنِي ت

 .65ـ  54ـ  47ـ  19: بنِي راشد

  .  64: بنِي زندار
  .100ـ  95ـ  89ـ  81ـ  66ـ  63ـ  25ـ  11ـ  5ـ  3: بنِي زيان
  .  67ـ  65ـ  16ـ  15ـ  6: بنِي عامر

  .63: بنِي عزيز بن يعقوب
  . 64ـ  63: بنِي عطية
  . 132: بنِي فاتن
  .   64: بنِي قمار
  .   20ـ  10ـ  6ـ  5ـ  3: بنِي مرين

  .64: بنِي الكواط
  .  317: بنِي املطَّلب
 . 317: بنِي هاشم

  .67ـ  3: بنِي هالل
  .66: بنِي يزناسن

  ﴿ حرف التّاء ﴾
  .226: التلمسانيني

  .  66ـ  64ـ  63ـ  47: توجني
   ﴿ حرف الثّاء ﴾

  .  19: الثّعالبة
   ﴿ حرف الجيم ﴾

  . 300ـ  274ـ  82: اجلمهور
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ال ﴾﴿ حرف الد   
  . 15: الدواودة

   ﴿ حرف الذّال ﴾
  . 66ـ  47: ذوي عبيد اهللا

   ﴿ حرف الزاي ﴾
 . 132ـ  66ـ  63: زناتة

  .66: زغبة
   ﴿ حرف السين ﴾

  . 67ـ  66ـ  16ـ  15: سويد
   ﴾ شِّين﴿ حرف ال

  . 103ـ  82: الشرفاء
   ﴿ حرف الطّاء ﴾

  .   249: الطّبائعيني
   ﴿ حرف العين ﴾

  . 19ـ  6: عرب حصني
  .335ـ  320ـ  245ـ  223ـ  96ـ  95: العلماء

  .379: العصريني
   ﴾ فاء﴿ حرف ال

  .  279ـ  241ـ  95ـ  89ـ  87: الفقهاء
   ﴿ حرف القاف ﴾

  .    322ـ  224ـ  91: القُضاة
     .   318ـ  317: قريش

   ﴿ حرف الكاف ﴾
  .   340ـ  339ـ  328ـ  327ـ  318ـ  303ـ  301: الكفّار

  .64: ناسرةالك
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  .  300: الكوفيون
   ﴿ حرف الميم ﴾

  . 382ـ  346ـ  241: املتقدمني
  .334: املقلِّدين
  .87ـ  82: املتصوفة

  .82: املُجتهدين
  .  331ـ  330ـ  329ـ  328: املَجوس
  .    285ت  274: املُحقِّقني
  .84ـ  32: املرابطني
  .316ـ  311ـ  301ـ  300ـ  113: املسلمني
  . 351ـ  340ـ  300 :املشركني
  415: املصريني

  .66: املعقل
  . 287: املغاربة
  .124: ماسون
  .   132ـ  125ـ  66ـ  64ـ  63: مغراوة
  .    132: مغيلة

  . 19: ملِّيكش
   ﴿ حرف النُّون ﴾

 .   329ـ  326ـ  302ـ  290: النصارى

   ﴿ حرف الياء ﴾
  .   98ـ  78ـ  71ـ  57: اليهود
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  لكتبفهرس ا: ثامنًا
   ﴿ حرف األلف ﴾

  .413ـ  412ـ  271ـ  257: اإلكمال
   . 291ـ  271: األم، للشافعي

  .335: األحكام، البن سهل
   . 366: اإلستذكار، البن عبد الرب القرطبِي

  .271: اإلشراف البن املنذر
  .194: اإلعالن بنوازل األحكام، البن سهل

   ﴿ حرف الباء ﴾
     . 394ـ  309ـ  301ـ  291ـ  265: دالبيان والتحصيل، البن رشد اجل

   ﴿ حرف التّاء ﴾
  .194: تبصرة احلكّام البن فرحون

  .340ـ  104: الروم، البن مرزوق احلفيدتقرير الدليل الواضح على جواز النسخ في كاغيد 
  .195: التاريخ الكبري، للبخاري

  .191: التفريع البن اجلالّب
  .   191: للقاضي عبد الوهاب التلقني في الفقه املالكي،

  .193: التقييد، ألبِي احلسن الصغير
    . 439ـ  265: التمهيد لما في املوطَّأ من املعانِي واألسانيد، البن عبد الرب القرطبِي

نة، للبي اختصار املدوهذيب ف380ـ  299: راذعيالت .     
   ﴿ حرف الجيم ﴾

  .193: جامع األمهات البن احلاجب
  .191: اجلامع لمسائل املدونة البن يونس

   ﴿ حرف الحاء ﴾
  . 320: احللية، ألبِي نعيم
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   ﴾ دال﴿ حرف ال
ـ  206ـ  205ـ  204ـ  203ـ  188ـ  187: الدرر املكنونة في نوازل مازونة

   .226ـ  208ـ  207
   ﴿ حرف الذّال ﴾

    . 380: الذّخرية، للقرافي
   ﴿ حرف الراء ﴾

  .353: البن سيناالرجز، 
     . 362: الرسالة الفقهية، ألبِي زيد عبد الرمحان القريوانِي

   ﴿ حرف الزاي ﴾
  . 374: الزاهي، البن شعبان

   ﴿ حرف الشِّين ﴾
  .196: السنن، البن ماجه
  . 332: السنن، ألبِي داود
  .196: السنن، للترمذي
  . 196: السنن، للنسائي

   ﴾ ﴿ حرف الشِّين
  .335ـ  234ـ  193: لسالمشرح ابن عبد ا

   .438: شرح التلقني، للمازري
  .194: شرح الرسالة، للقلشانِي
  .197: شرح السرية، البن هشام

  .280: شرح املعالم الفقهية، البن التلمسانِي
  .  194: الشامل، ألبِي البقاء بهرام الدمريي

   ﴿ حرف الصاد ﴾
  .331ـ  318ـ  309ـ  302ـ  292: صحيح البخاري

      .331ـ  302ـ  301ـ  288: صحيح مسلم
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   ﴿ حرف العين ﴾
     . 330: عارضة األحوذي البن العربِي

  . 394ـ  350ـ  336: عقد اجلواهر الثّمينة البن شاش
   . 333ـ  332ـ  327ـ  322ـ  308ـ  301ـ  293: ية للعتبِيالعتب

   ﴾ فاء﴿ حرف ال
  . 353ـ  340ـ  337: رشد اجلدالفتاوى، البن 

  . 282: الفتاوى، للبرزلي
  .195: الفتاوى، لعز الدين بن عبد السالم

  . 190: الفقه األكرب في الكالم ألبِي حنيفة النعمان
   ﴿ حرف القاف ﴾

  . 311: القبس في شرح موطّأ مالك البن العربِي
  .350ـ  253ـ  245: القواعد للقاضي عياض

  .399: للقرافي القواعد،
   . 286ـ  276: القواعد، للمقري

   ﴿ حرف الكاف ﴾
  .192: كتاب الربهان للمازري

  .263: كتاب التبصرة، ألبِي احلسن اللّخمي

   . 353: كتاب الطّوالع، للبيضاوي
   . 280: الكافي في فقه أهل املدينة املالكي، البن عبد الرب القرطبِي

   ﴿ حرف الميم ﴾
  .191: ف البن القصارمسائل اخلال

  . 375: املتيطية، للمتيطي
  . 260: املَجموعة البن عبدوس

  .196: املُحرر الوجيز، البن عطية
  . 382ـ  376ـ  346ـ  344ـ  343ـ  329: املُختصر، لخليل بن إسحاق املالكي
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  .190: املُختصر للوقار
  .   190: املختصر الفقهي، البن عبد احلكم

   .  383ـ  285ـ  254: عرفة الورغمي املختصر البن
   . 296: املدارك للقاضي عياض

ـ   280ـ   266ـ   257ـ   252ـ   251: املدونة الكربى، لسحنون بن سعيد التنوحي
ـ   293ـ   291ـ   290ـ   289ـ   287ـ   286ـ   285ـ   284ـ   282
ـ   345ـ   343ـ   342ـ   341ـ   327ـ   308ـ   307ـ   397ـ   296
  . 392ـ  391ـ  389ـ  377ـ  364ـ  363ـ  354

  .195: املسند، لإلمام أمحد بن حنبل
   . 362: مفتاح الوصول إلَى بناء الفروع على األصول للشريف التلمسانِي

  .192: املقدمات املمهدات، البن رشد اجلد
  . 238: املمهد، البن القصار

  .333: منتهى السول، البن احلاجب
   . 313: ، اإلمام مالك للباجياملنتقى شرح موطَّأ

  .194: املرتع النبيل في شرح مختصر خليل، البن مرزوق احلفيد
  . 190: املوازية، البن املواز

     . 331: املوطَّأ لإلمام مالك بن أنس
   ﴿ حرف النُّون ﴾

  .195: نوازل ابن لب الغرناطي
  . 247ـ  246 :نوازل الشعبِي

ـ  308ـ  301ـ  276ـ  264ت  260: ي زيد القريوانِيبِالنوادر والزيادات البن أ
       . 413ـ  385ـ  366ـ  344ـ  343ـ  329ـ  320

   ﴿ حرف الواو ﴾
    . 344ـ  363ـ  275: الواضحة، البن حبيب
  .194: الوثائق، البن العطّار

  .194: الوثائق، للفشتالي
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  فهرس األماكن والبلدان: تاسعا
   ﴿ حرف األلف ﴾

 .  52ـ  42: لأرشجو

  .  71ـ  62: أكادير
  .52: أشري

  .3: إسبانيا
  . 307ـ  104ـ  100ـ  98ـ  95ـ  67ـ  52ـ  17ـ  15ـ  11: األندلس
  .15: األوراس

   ﴿ حرف الباء ﴾
  .139: باب اجلياد

  .182: بباب الفتوح
  .   226ـ  135ـ  69ـ  53: بِجاية

  . 11ـ  3: الربتغال
  .  64ـ  47: برشك
  .56: األبيض املتوسط البحر

   .135: بسكرة
  . 307ـ  306: بئر بضاعة

   ﴿ حرف التّاء ﴾
  .  8ـ  6: تازا

 .63: تاغزورت

  .   71ـ  62: تاكرارت
 .63: تفياللت

  .65: تسالة
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ـ   43ـ   42ـ   20ـ   19ـ   17ـ   15ـ   14ـ   13ـ   10ـ   8ـ   6: تلمسان
 75ـ   71ـ  69ـ   67ـ   65ـ   63ـ   62ـ   57ـ   52ـ   49ـ   47ـ   44
  .  308ـ  307ـ  135ـ  132ـ  114ـ  98ـ  90ـ  78ـ 

  .47ـ  19: متزغران
  .  63: متالحت

  .  75ـ  64ـ  56ـ  52ـ  42ـ  17ـ  15: تنس
  .47: توات
  . 287ـ  239ـ  226ـ  145ـ  77ـ  53ـ  19ـ  15: تونس

   ﴿ حرف الجيم ﴾
  .109: جامع اخلراطني
  .286: جامع الزيتونة

  .    67ـ  16: ي ورنيدجبل بنِ
  . 69: جبل بيدر

  .63: جبل جرجرة
  .63: جبل دواك
  .11: جبل طارق

  . 64: جبل بنِي راشد
  .  63: جبل زواوة

  . 132: جبل سوفْجج
  .47: جبل السرسو
  .47: جبل عمور

  .  67ـ  63: جبل الونشريس
  . 126ـ  49: جبال الظّهرة

  .63: جدالة
  .69: جزائر بنِي مزغنة

  .   226ـ  135ـ  17ـ  14: اجلزائر
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  . 63: اجلعبات
  ﴿ حرف الحاء ﴾

 . 139: حارة الرحيبة

  .52: حصن زيان
  .43: حوض فروخ

  .125: حي أوالد سايح
  .125: حي بوماتا

  .125: حي تايساري
  .125): احلي القدمي ( حي القصبة 

  ﴾ خاء﴿ حرف ال
 . 66: خليج أرزيو

  ﴿ حرف الدال ﴾
   .287: دمشق

    ﴾ راء﴿ حرف ال
   .173ـ  159: الروضة

    ﴿ حرف الزاي ﴾
  .65: زيدور

    ﴿ حرف السين ﴾
  .11: سبتة

  .65: سبخة وهران
  . 52 :سجلماسة

  . 66: سهول أنجاد
  . 66 :سهول سيدي بلعباس

  . 65 :سهل سيق
 بار ( سوق البز54): أو الغ .  
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  .54 :سوق ترنانة
 . 54: سوق اخلضر والفواكه

  .54 :ق الغزلسو
  .54: سوق اللّحم
  .54: سوق املاشية
  .65: سهل وهران

   .79: السودان
   ﴿ حرف الشّين ﴾

 .   64: شرشال

 . 303ـ  103: الشام

   ﴿ حرف الصاد ﴾
 . 307ـ  52: الصحراء الكربى

  ﴿ حرف الطّاء ﴾
  .307ـ  114: طرابلس

   ﴾كاف ﴿ حرف ال
  . 317: الكعبة

   ﴿ حرف العين ﴾
  . 135 :عنابة

  .69: عني تالوت
  . 126: عني تامدة

  .126: عني تنسري
   65: عني متوشنت

  .126: عني الذّهب
  . 63: عني صربة

  .63: عني الصفراء
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  .69: عني فزة
  .126: عني قدور

   ﴿ حرف الغين ﴾
  .435ـ  100ـ  71ـ  17ـ  11ـ  3: غرناطة
     .64: غريس

  ﴿ حرف القاف ﴾
  .  307ـ  104ـ  103ـ  101ـ  100ـ  57ـ  52ـ  12ـ  9: فاس

   .42: فحص زيدور

   ﴿ حرف القاف ﴾
 . 135ـ  53ـ  12: قسنطينة

 .    75ـ  15: قلعة بنِي راشد

   ﴿ حرف الميم ﴾
ـ   132ـ   131ـ   128ـ   124ـ   75ـ   64ـ   53ـ   47ـ   43: مازونـة 
134  .  
  . 63: جماور

  .114: مدرسة الصابرين
  .114: مطيمدرسة وجاج بن زلُّو اللّ

  .69): الشولي ( مدشر 
  .114: املدرسة املنتصرية
  .115: املدرسة التاشفينية

  .  63ـ  15: املدية
 .52: مراكش

 .126ـ  103: مصر

  .  64ـ  44ـ  19ـ  15: مستغانِم
  .  52ـ  12ـ  11: املغرب األقصى
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ـ   87ـ   63ـ   62ـ   55ـ   49ـ   21ـ   15ـ   12ـ   11: املغـرب األوسـط  
134.      

  .145: مقربة الزالّج
  .339: مقربة املشركني

  . 64ـ  52ـ  15: مليانة
  . 63: منداس

   ﴿ حرف النّون ﴾
  .  69ـ  44ـ  43: ندرومة

  .66ـ  52ـ  42: نهر التافنا
  . 42: نهر سطفسيف
  .44: نهر الصفصيف

  . 63: نهر واصل
   ﴿ حرف الهاء ﴾

  .19ـ  15: هوارة
   ﴿ حرف الواو ﴾

63ـ  52: لفوادي الش . 

 .  52: وادي الصومام

 .  63: وادي املطبوخ

 . 52: وادي ملوية

  .52ـ  20ـ  15: وهران
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  فهرس المصادر والمراجع: عاشرا
  القرآن الكريم: أوالً
  المصادر المخطوطة: ثانيا
  

  . نية اجلزائرية، املكتبة الوط3182: ، مخ، رقمالقبائل العربيةـ ابن اخلطيب القرشي التلمسانِي، 
ابن مرزوق احلفيد أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن محمد بن محمد بـن  ـ 

املرتع النبيل في شرح مختصر خليل ، )م 1438/ هـ 842ت ( أبِى بكر بن احلاج العجيسي 
 . ية، املكتبة الوطنية اجلزائر1136: ، مخ، رقموتصحيح مسائله بالنقل والدليل

املكتبـة  . 439/  2ح/ أ : ، مخ، رقمإظهار صدق املودةـ                                   
  . الوطنية اجلزائرية

، املكتبـة الوطنيـة   1342: ، مخ، رقمنوازل ابن مرزوقـ                                   
  . اجلزائرية

م 1365/ هـ 767ت ( ي الغرناطي ـ أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون الطّائي الكنانِ
، مخ، مكتبة زاوية اهلامل ـ  العقد املنظَّم للحكّام فيما يجري بني أيديهم من العقود واألحكام، )

 .بوسعادة ـ

املفيد ، )م 1209/ هـ 606ت ( ـ أبو الوليد هشام بن عبد اهللا بن هشام األزدي القرطبِي 
، املكتبة الوطنيـة  1365ـ   1364: مخ، رقم ،للحكّام فيما يعرض لَهم من نوازل األحكام

  . اجلزائرية

، مخ، شرح تحفة احلكّام، )م 1453/ هـ 857ت ( ـ أبو يحي محمد بن عاصم األندلسي 
 . ، املكتبة الوطنية اجلزائرية1284: رقم

م 1402/ هـ 805ت ( ـ تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد السالم بن عبد العزيز الدمريي 
 . اجلزائرية، املكتبة الوطنية 1272: ، مخ، رقمالشامل، )

، مـخ،  الطَّراز في شرح اخلـراز ، )م 1493/ هـ 899ت ( ـ التنسي محمد بن عبد اهللا 
 . املكتبة الوطنية اجلزائرية
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كتـاب جـامع   ، )م 1470/ هـ 875ت ( ـ الثّعالبِي عبد الرمحن بن محمد بن مخلوف 
 . ، املكتبة الوطنية اجلزائرية583: ، مخ، رقمم العباداتاألمهات في أحكا

، 2163: ، مخ، رقـم زهرة البستان ونزهة األذهانـ الطّغنري، أبو عبد اهللا محمد بن مالك، 
 . املكتبة الوطنية اجلزائرية

بستان األزهار في مناقب زمزم األخيار ومعدن األنوار سيدي أمحد بـن يوسـف   ـ الصباغ، 
  .، املكتبة الوطنية اجلزائرية1708: مخ، رقم. ي النسب والدارالراشد

، 928: ، مخ، رقـم ربح التجارة ومغنم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارةـ علي بن موسى، 
 .املكتبة الوطنية اجلزائرية

، مـخ، مكتبـة   حاشية املشذّالي، )م 1344/ هـ 745ت ( ـ عمران بن موسى املشذّالي 
 .أدرار. ن عبد الكبري ـ املطارفةمحمد ب
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  المصادر المطبوعة: ثالثًا
  

: ، تحقيـق املؤنس في أخبار إفريقية وتونس، )م 1681/ هـ 1092ت ( ـ ابن أبِي دينار 
 . 1992، دارة املسرية، تونس، 3: لَجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية، ط

ت في النصـف األول  ( ن أمحد بن عمر بن أبِي عمر الفاسي ـ ابن أبِي زرع علي بن محمد ب
األنيس املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة ، )م 14/ هـ 8: من ق
  1973، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط، فاس

النوادر ، )م 996/ هـ 386ت ( ـ ابن أبِي زيد القريوانِي أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرمحن 
، 1: عبد الفتاح محمد احللو، ط: ، تحقيقوالزيادات على ما في املدونة من غريها من األمهات

  . 1999دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
اهلادي حمو وأبو األجفان محمد، : ، تحقيقالرسالة الفقهيةـ                                   

  . 1986غرب اإلسالمي، بريوت، ، دار ال1: ط
إحتاف أهل الزمان بأخبـار ملـوك   ، )م 1884/ هـ 1291ت ( إبن أبِي الضياف أمحد ـ 

لَجنة من وزارة الشؤون الثقافية، الدار العربِي للكتاب، بـريوت،  : ، تحقيقتونس وعهد األمان
1999.  

، دار الكتاب العربِي، بريوت، أصول السرخسيـ ابن إسحاق أبو علي أمحد بن محمد احلنفي، 
1982 .  

الرشـيدي  : ، تحقيق وتعليقاملدخل إلَى مذهب اإلمام أمحدـ ابن بدران عبد القادر الدمشقي، 
  .2001، دار العقيدة للتراث، اإلسكندرية، القاهرة، 1: حلمي بن محمد بن إمساعيل، ط

كتاب الصلة في ، )م 1183/ هـ 578ت ( ـ ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد امللك 
اهلـواري صـالح   : ، تقدمي وشرح وضبطتاريخ علماء األندلس ذيل كتاب تاريخ ابن الفرضي

  . 2003، املكتبة العصرية، بريوت، 1: الدين، ط

تحفة النظَّار في غرائب ، )م 1355/ هـ 756ت ( ـ ابن بطوطة محمد بن عبد اهللا اللُّواتي 
املنتصر علي الكتانِي، مؤسسة الرسالة للطِّباعـة والنشـر   : ، تحقيقاألسفار األمصار وعجائب
 . 1985والتوزيع، بريوت، 
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النجـوم  ، )م 1469/ هــ  874ت ( ـ ابن تغري بردي أبو املَحاسن جمال الدين يوسف 
عامة للتـأليف  إبراهيم علي طرخان، املؤسسة املصرية ال: ، تحقيقالزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

  .1964م، .والنشر، د
تقريـب  ، )م 1340/ هــ  741ت ( ـ ابن جزي أبو القاسم محمد بن أمحد الغرنـاطي  

محمد املختار بن الشيخ محمد األمني الشـنقيطي،  : ، دراسة وتحقيقالوصول إلَى علم األصول
  .1993مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

إنباء الغمـر  ، )م 1448/ هـ 852ت ( أمحد بن علي  ينشهاب الد ـ ابن حجر العسقالنِي
، دار الكتب العلمية، بريوت، 2: محمد بن عبد املعيد خان، ط: ، مراجعةبأنباء العمر في التاريخ

1986. 

، تهذيب التهذيبـ                                                                                
    .ت.ريوت، ددار صادر، ب

فتح الباري شرح ـ                                                                                 
اخلطيب محب الدين، : محمد عبد الباقي، تصحيح وإخراج: ، رقّم كتبه وأبوابهصحيح البخاري

 .1986، دار الريان للتراث، القاهرة، 1: ط

جمهرة أنسـاب  ، )م 1063/ هـ 456ت ( مد علي بن أمحد بن سعيد ـ ابن حزم أبو مح
 . 1998نخبة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، إشرافالعرب

كتاب صـورة  ، )م 978/ هـ 368ت حوايل ( ـ ابن حوقل أبو القاسم بن حوقل النصيبِي 
 . ت.، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، داألرض

بغية الرواد في ذكـر  ، )م 1378/ هـ 780ت ( ، أبوزكرياء يحي بن محمد ـ ابن خلدون
عبد احلميد حاجيات، املكتبـة الوطنيـة، اجلزائـر،    : ، تحقيق وتقدميامللوك من بنِي عبد الواد

1980.  
كتاب العرب وديوان املبتدأ  ،)م 1405/ هـ 808ت ( ابن خلدون عبد الرمحن بن محمد ـ 

، ضبط املنت ووضع م العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكربواخلرب في أيا
، دار الفكر، بريوت، 2: ، ط7: سهيل زكّار، مج: خليل شحادة، مراجعة: احلواشي والفهارس

2000 .  
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 مصـطفى : ، اعتنى بهاملقدمةـ                                                                  
  .2005، مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت، 1: شيخ مصطفى، ط

التعريف بابن خلدون ورحلته ـ                                                                  
                                               1951محمد بن تاويت الطّنجي، القاهرة، : ، تعليقشرقًا وغربا

م 1282/ هـ 681ت ( ـ ابن خلِّكان أبو العباس شمس الدين أمحد بن محمد بن أبِي بكر 
   . ت.إحسان عباس، دار صادر، بريوت، د: ، تحقيقوفيات األعيان وأنباء الزمان، )

املمهدات  املقدمات، / )هـ 520ت ( ـ ابن رشد اجلد، أبو الوليد محمد بن أمحد القرطبِي 
لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت املُحكمات ألمهات مسائلها 

  .1988، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: حجي محمد، ط: ، تحقيقاملشكالت
حصيل والشرح البيان والتـ                                                                        

، دار الغرب اإلسالمي، 2: حجي محمد، ط: ، تحقيقوالتوجيه والتعليل في مسائل املستخرجة
 .  1984بريوت، 

، تقـدمي  فتاوى ابن رشدـ                                                                        
، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت،    1: يلي، طاملختار بن الطّاهر التلِّ: وتحقيق وجمع وتعليق

1987 .     

( الضروري فـي أصـول الفقـه    ، )م 1198/ هـ 595ت ( ـ ابن رشد احلفيد أبو الوليد 
، دار الغـرب اإلسـالمي،   1: العلوي جمال الدين، ط: ، تقدمي وتحقيق)مختصر املستصفَى 

  . 1994بريوت، 
، 9: ، طبداية املُجتهد ونِهاية املقتصد                          ـ                                

  .1988دار املعرفة، بريوت، 
غاية املرام في شـرح  ، )م 1494/ هـ 900ت ( ـ ابن زكري التلمسانِي أبو العباس أمحد 

 .1983حمند أودير مشنان، دار التراث ناشرون، اجلزائر، : ، تحقيقمقدمة اإلمام

حسن حسنِي عبـد الوهـاب، تـونس،    : ، تقدميكتاب آداب املعلمنيسحنون محمد،  ـ ابن
1972 . 

محمد عبد القـادر  : ، تحقيقالطّبقات الكربى، / )هـ 230ت ( ـ ابن سعد محمد بن منيع 
 .1967عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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، كتـاب اجلغرافيـا  ، )م 1284/ هـ 683( ـ ابن سعيد أبو احلسن علي بن موسى املغربِي 
 . 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2: إمساعيل العربِي، ط: تحقيق

ديوان ، )م 1093/ هـ 486ت ( ـ ابن سهل أبو األصبغ عيسى بن عبد اهللا األسدي اجليانِي 
  .1997، مكتبة امللك فهد للنشر، الرياض، 1: النعيمي رشيد، ط: ، تحقيقاألحكام الكربى

، دار الفكـر  1: ، طدليل مؤرخ املغرب األقصىـ ابن سودة عبد السالم بن عبد القادر املري، 
  . 1997للطِّباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

عقد اجلـواهر فـي   ، )م 1219/ هـ 616ت ( ـ ابن شاش جالل الدين عبد اهللا بن نجم 
، دار الغـرب  1: د احلفيظ منصـور، ط أبو األجفان محمد وعب: ، تحقيقمذهب عالَم املدينة
 .1995اإلسالمي، بريوت، 

نيل األمل في ذبل ، )م 1514/ هـ 920ت ( ـ ابن شاهني زين الدين عبد الباسط بن خليل 
، املكتبة العصرية للطباعة والنشـر، بـريوت،   1: عمر عبد السالم تدمري، ط: ، تحقيقالدول
2002.  

حملمسـانِي  ـ ابن صعد أبو عبد اهللا مروضـة  )م 1495/ هــ  901ت ( د بن أمحد الت ،
، اجلزائـر،  1: يحـي بـوعزيز، ط  : النسرين في التعريف باألشياخ األربعة املتأخرين، تحقيق

2004  .  
، ) 1020/ هــ  463ت ( ـ ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد القرطبِي 

.                                                                                              1982، اململكـة املغربيـة،   2: ، طعـانِي واألسـانيد  التمهيد لما فـي املوطَّـأ مـن امل   
 ، دار الكتب العلمية، بريوت،1: ، طالكافي في فقه أهل املدينة املالكيـ                        

1987.                                                                                                   
اإلستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضـمنه  ـ                      

عبد املعطي أمـني  : ، تحقيقتصاراملوطّأ من معانِي الرأي واآلثار وشرح ذلك كلِّه باإلجياز واإلخ
  .   1993، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1: قلعجي، ط

كتاب العقـد  ، )م 932/ هـ 320ت ( ـ ابن عبد ربه أبو عمرو أمحد بن محمد األندلسي 
 .1982، منشورات دار الكتاب العربِي، بريوت، الفريد
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م 12/ هــ  6: ي النصف األول من قت ف( ـ ابن عبدون محمد بن أمحد التجيبِي اإلشبيلي 
ليفي بروفنسال، املَجلة األسيوية، املطبعة الوطنية، باريس، أفريل ـ  : ، نشررسالة في احلسبة، )

  .1934جوان 
البيان املغرب فـي  ، )م 13/ هـ 7: ت اية ق( ـ ابن عذارى املراكشي أبو عبد اهللا محمد 

  .، دار الثقافة، بريوت2: كوالن وليفي بروفنسال، ط: عة، تحقيق ومراجأخبار األندلس واملغرب

املختصر الفقهـي  ، )م 1401/ هـ 803( ابن عرفة محمد بن محمد بن حماد الورغَمي ـ 
، دار 1: سعيد سالم فنندي وحسن مسعود الطّـوير، ط : ، دراسة وتحقيقالبن عرفة الورغَمي

  . 2003املدار اإلسالمي، ليبيا، 
دوحة الناشر لمحاسن من كان باملغرب من مشـايخ  عسكر محمد احلسنِي الشفشاوي، ـ ابن 

 . ت.، اململكة املغربية، دالقرن العاشر

املُحـرر  ، )م 1151/ هــ  546ت ( ـ ابن عطية أبو محمد عبد احلق بن غالب األندلسي 
، دار الكتـب  1: حمد، طعبد السالم عبد الشافي م: ، تحقيقالوجيز في تفسري الكتاب العزيز

 .1993بالعلمية، بريوت، 

 . 1982، مكتبة املؤيد، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 2

  .ت.، دار الكتاب العربِي، دعارضة األحوذي لشرح صحيح الترمذيـ ابن العربِي، 
، معجم مقاييس اللُّغـة ، )م 1004/ هـ 395ت ( ـ ابن فارس بن زكرياء أبو احلسني أمحد 

  .1991، دار اجليل، بريوت، 1: عبد السالم هارون، ط: تحقيق
الديباج املذهب في ، )م 1396/ هـ 799ت ( ـ ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي 

  .2006، مكتبة الثّقافة الدينية، القاهرة، 1: علي عمر، ط: ، تحقيقمعرفة أعيان املذهب

 الفارسية في مبادئ الدولة احلفصية،قنفد أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن اخلطيب، ـ ابن 
  . 1968محمد الشاذلي النيفر وعبد املَجيد التركي، الدار التونسية للنشر، : تقدمي وتحقيق

نـويهض  : ، تحقيـق كتاب الوفياتـ                                                          
  .1983، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 3: عادل، ط

، )م 1350/ هـ 751ت ( ـ ابن قيم اجلوزية شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبِي بكر 
محمد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتـاب العربِـي،   : ، تحقيقأعالم املوقِّعني عن رب العالَمني

  . 1996بريوت، 
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الكامل فـي  ، )م 1232/ هـ 630ت (  أبو احلسن علي بن أبِي الكرم الشيبانِي ـ ابن األثري
  .1985، دار الكتاب العربِي، بريوت، 5: نخبة من العلماء، ط: ، تعليقالتاريخ

أسد الغابة فـي  ـ                                                                                
  .ت.، دار إحياء التراث العربِي، بريوت، دةمعرفة الصحاب

، روضة النسرين في دولة بنِي مرين، )م 1408/ هـ 810( ـ ابن األمحر أبو الوليد إمساعيل 
 .  2003، املطبعة امللكية، الرباط، 3: عبد الوهاب ابن منصور، ط: تحقيق

غايـة  ، )م 1429/ هــ  833ت ( ـ ابن اجلزري شمس الدين أبو اخلري محمد بن محمد 
، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    3: برجستراسر، ط: ، عنِي بنشرهالنهاية في طبقات القُراء

1982. 

منتهى الوصـول  ، )م 1248/ هـ 646ت ( ابن احلاجب أبو عمرو عثمان جمال الدين ـ 
 . 1985، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: ، طواألمل في علمي األصول واجلدل

جامع األمهات مختصر ـ                                                                          
، منشورات محمد علي 1: أبو الفضل بدر العمرانِي الطَّنجي، ط: ، تحقيقابن احلاجب الفرعي

 .2004بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

/ هـ 776ت ( عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد التلمسانِي ـ ابن اخلطيب لسان الدين أبو 
، مكتبة اخلـاجني،  1: محمد عبد اهللا عنان، ط: ، تحقيقاإلحاطة في أخبار غرناطة، )م 1365

  .1977القاهرة، 
حاشية البنانِي على شرح ، )م 1355/ هـ 756ت ( ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب ـ 

 .1982، دار الفكر، بريوت، املُحلّي على منت جمع اجلوامعجالل الدين 

الفخري في اآلداب ، )م 1309/ هـ 709ت ( ـ ابن الطقطقي محمد بن علي بن طباطب 
  . 1966، دار بريوت، بريوت، السلطانية والدول اإلسالمية

الفتوحات ، )م 1240/ هـ 638ت ( ـ ابن العربِي أبو بكر محمد بن علي بن محي الدين 
 . ، دار صادر، بريوت، داملكِّية

القبس فـي  ـ                                                                                    
، دار الغرب اإلسـالمي،  1: محمد عبد اهللا ولد كرمي، ط: ، تحقيقشرح موطَّأ مالك بن أنس

 .1992بريوت، 
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، فتح املغيث                                                                ـ                    
  .ت.دار النشر، بريوت، د

  ،  العارضة          ـ                                                                               
ذرات الذّهب في أخبار ش، )م 1674/ هـ 1085ت ( ـ ابن العماد أبو الفالح عبد احلي 

  .1979، دار املسرية، بريوت، من ذهب

م 1616/ هــ  1025ت ( ابن القاضي أبو العباس أمحد بن عمر بن أبِي العافية املكناسي ـ 
 محمد األمحدي عبد النور، املكتبة: ، تحقيقدرة احلجال في أمساء الرجال ذيل وفيات األعيان، )

  .1981لتراث، القاهرة، العتيقة، تونس، دار ا
، دار املنصورة جذوة اإلقتباس في ذكر من حلّ من األعالم بِمدينة فاسـ                       

   . 1973للطباعة والوراقة، الرباط ـ اململكة املغربية، 
تقريب األمل البعيد في نـوازل  ، )م 1380/ هـ 782ت ( ـ ابن لُب أبِي سعيد الغرناطي 

الصمدي : حسني مختاري وهشام الرامي، إشراف: ، تحقيقبِي سعيد ابن لُب الغرناطياألستاذ أ
  . 2004، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: مصطفى، ط

نص أندلسي من العصر املرابطي مستخلص من أصـل فالحـي مفقـود    ـ ابن ليون التجيبِي، 
، مطبعة النجاح، الربـاط،  1: أمحد الطّاهري، ط: وتحقيق، دراسة لمحمد بن مالك الطنغري

2001.  
، سنن ابن ماجـه،  )م 888هـ 275ت ( ـ ابن ماجه أبِي عبد اهللا محمد بن يزيد القزوينِي 

  . 2004، 1: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: تحقيق
البسستان ، )م 1605/ هـ 1014: كان حيا سنة( ـ ابن مريم أبو عبد اهللا محمد بن أمحد 

 . 1908محمد بن أبِي شنب، املطبعة الثعالبية، : ، نشرفي ذكر األولياء والعلماء بتلمسان

، )م 1311/ هـ 711ت ( ـ ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي 
 ت.، دار لسان العرب، بريوت، دلسان العرب املُحيط

حمد اخلطيـب  ـ ابن مرزوق أبو عبد اهللا محمد بن محمهــ  781ت ( د بن أمحد بن م /
ماريا خيسوس : ، حتقيقاملسند الصحيح احلسن في مآثر ومحاسن موالنا أبِي احلسن، )م 1379

  . 1981محمود بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : بيغريا، تقدمي
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السرية النبوية ، )م 828/ هـ 213ت ( ـ ابن هشام أبو محمد عبد امللك بن أيوب احلمريي 
  . ت.طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، د: ، تحقيقالبن هشام

، سنن الترمـذي،  )م 982/ هـ 279ت ( ـ أبو جعفر محمد بن أمحد بن جعفر الترمذي 
 . ت.مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، د

، مؤسسـة الكتـب   1: ، طماء األمصار وأعالم فقهاء األقطارمشاهري علـ أبِي حامت البستي، 
  . 1987الثّقافية، بريوت، 

، البداية والنهاية، )م 1372/ هـ 774ت ( ـ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي 
  . 1866، مكتبة املعارف، بريوت، مكتبة النصر، الرياض، 1: ط

محمد بن : ، تحقيقه ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمتهفتح اإللأبو راس محمد الناصري، ـ 
 .1990عبد الكرمي اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

، دار املعرفة للطِّباعـة  كتاب اخلراج، ) 798/  182ت ( ـ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
  .ت.والنشر، بريوت، د

سنن أبِي ، )م 888/ هـ 275ت ( ستانِي األزدي ـ أبِي داود، سليمان بن األشعث السج
  .ت.محمد محي الدين عبد احلميد، دار إحياء التراث العربِي، بريوت، د: ، تحقيقداود

صحيح ، )م 873/ هـ 261ت ( ـ أبِي احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري 
  .  1983محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، : ، تحقيقمسلم

  .م.، مؤسسة قرطبة، داملسند، )م 855/ هـ 241ت ( ـ أمحد بن حنبل 
الضياء الالَّمـع شـرح جـامع    ، )م 1492/ هـ 898ت ( ـ حلولو أمحد بن عبد الرمحن 

  .1999، مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية، 2: عبد الكرمي النملة، ط: ، تحقيقاجلوامع
التوضيح على جامع األمهـات ـ   ، )م 1365/ هـ 767ت ( ـ خليل ابن إسحاق اجلندي 

ـ  ، دار ابن حزم للطباعـة والنشـر، بـريوت،    1: أحسن زقُّور، ط: ، تحقيقكتاب الطّهارة 
2007.   

مكتـب  : ، إشـراف مختصر خليـل ـ                                                         
 . 1995والنشر، بريوت،  ، دار الفكر للطباعة1: البحوث والدراسات، ط

املدارس في تـاريخ  ، )م 1570/ هـ 978ت ( ـ عبد القادر بن محمد التميمي الدمشقي 
  .1990، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: إبراهيم شمس الدين، ط: ، أعد فهارسهاملدارس
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ط نصه ، حقَّقه وضبسنن الدراقطنِي، )م 995/ هـ 385ت ( ـ علي بن عمر الدراقطنِي 
، مؤسسة 1: شعيب األرناؤوط وحسن عبد املنعم شلبِي وهيثم عبد الغفور، ط: وعلَّق عليه

  . 2004الرسالة، بريوت، 
مذاهب ، )م 1149/ هـ 544ت ( ـ عياض القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبِي 

ـ 2: محمد بنشـريفة، ط : ، تقدمي وتحقيقاحلكّام في نوازل احلكّام رب اإلسـالمي،  ، دار الغ
  .1997بريوت، 

ترتيـب  ـ                                                                                       
محمـود أمحـد بكـري،    : ، تحقيقاملدارك وتقريب املسالك لمعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك
  .  ت.س، دمنشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، دار مكتبة الفكر، طرابل

ــ                                                                                       ــرح ـ ش
، دار الوفـاء  1:يحي إمساعيل، ط: ، تحقيقصحيح مسلم املسمى بـإكمال املعلم بفوائد مسلم

 .1998للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، 

، دار 1: ، طاملدونـة الكـربى  ، )م 854/ هـ 240ت  (ـ مالك بن أنس برواية سحنون 
  .1994الكتب العلميةـ بريوت، 

، املوطّأـ                                                                                           
 .  ت.محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د: تحقيق

حملمسانِي ـ مـي  ، )م 1503/ هـ 909ت ( د بن عبد الكرمي املغيلي التمصباح األرواح ف
 . 2007رابح بونار، وزارة الثقافة، اجلزائر، : ، تقدمي وتحقيقأصول الفالح

م 1370/ هـ 772ت ( ـ األسنوي مجال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن احلسن الشافعي 
، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    1: كمال يوسف احلوت، ط: ، تحقيقطبقات الشافعية، )

1987                                                                                                .              
: ، تحقيقالتمهيد في تخريج الفروع على األصولـ                                               

  .1979، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1: هيتو محمد حسن، ط
محمد جـابر  : ، تحقيقكتاب املسالك واملمالكـ األصطخري أبو إبراهيم إسحاق بن محمد، 

 .1961عبد العال احلينِي، دار القلم، القاهرة، 
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، ب القرآناملفردات في غري، )م 1058/ هـ 450ت ( ـ األصفهانِي احلسني محمد الراغب 
  . ت.صفوان عدنان داوودي، طبعة دار القلم، دمشق، دار الشامية، بريوت، د: تحقيق

بيان املختصر شرح مختصـر ابـن   ، )م 1348/ هـ 749ت ( ـ األصفهانِي شمس الدين 
 . 1986، دار املدنِي للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية، 1: مصطفى بقّا، ط: ، تحقيقاحلاجب

، اإلحكام في أصول األحكام، )م 1233/ هـ 631( دي سيف الدين علي بن محمد ـ اآلم
  . 1985، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: الشيخ إبراهيم العجوز، ط: ضبطه

تيسري التحرير على كتـاب  ، )م 1564/ هـ 972: ت حوالي( ـ أمري باد شاه محمد أمني 
  . ت.م، د.لتوزيع، د، دار الفكر للطباعة والنشر واالتحرير

فواتح الرمحوت شرح مسـلم  ، )م 1766/ هـ 1180( ـ األنصاري محمد بن نظام الدين 
  .ت.، دار الكتب العلمية، بريوت، د2: ، طالثُّبوت

، دار بريوت للطباعـة والنشـر،   الرسائل، )م 10/ هـ 4ق( ـ إخوان الصفا وخالَّن الوفاء 
 .1983بريوت، 

املغـرب  ، )م 1162/ هـ 558ت ( د اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا اإلدريسي أبو عب ـ
محمد حاج صادق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ، تحقيقالعربِي من كتاب نزهة املشتاق

1983 .   
عبد اهللا جنون، مجلة صـحيفة املعهـد   : ، نشركتاب التيسري في صناعة التسفريـ اإلشبيلي، 
   . 1960، 7: اسات اإلسالمية، مجاملصري للدر

شرح العضد على مختصر منتـهى  ، )م 1355/ هـ 756ت ( ـ اإلجيي عضد الدين وامللّة 
  . 1983، دار الكتب العلمية، بريوت، 2: ، طاألصولي

إحكام الفصول في أحكام ، )م 1081/ هـ 474ت ( ـ الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف 
 . 1989وري عبد اهللا محمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، اجلب: ، تحقيقاألصول

، احلدود في أصول الفقـه ـ                                                                     
 . 1973، مؤسسة الرعينِي للطباعة والنشر، بريوت، 1: حماد نزيه، ط: تحقيق

املنتقى شرح موطَّأ اإلمـام                                    ـ                                   
  .1983، دار الكتاب العربِي، بريوت، 3: ، طمالك

 .ت.، مطبعة األزهار البارونية، مصر،داألزهار الرياضية في أئمة وملوك األباضيةـ البارونِي، 
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: ، مراقبةلتاريخ الكبريا، )م 869/ هـ 256ت ( ـ البخاري أبو عبد اهللا محمد بن إمساعيل 
 .ت.محمد عبد املغنِي خان، دار الكتب العلمية، بريوت، د

م 1046/ هـ 438: ت حوالي( ـ الرباذعي أبو سعيد خلف بن أبِي القاسم محمد األزدي 
محمد األمني ولد محمد سالم بـن الشـيخ،   : ، دراسة وتحقيقالتهذيب في اختصار املدونة، )

، دار البحوث للدراسات اإلسـالمية، اإلمـارات العربيـة    1: األزرق أمحد علي، ط :مراجعة
 . 2002املتحدة، 

فتاوى الـربزيل جـامع   ، )م 1437/ هـ 841ت ( ـ البرزلي أبو القاسم بن أمحد البلوي 
: ، طمحمد احلبيب اهليلة: ، تقدمي وتحقيقمسائل األحكام لما نزل من القضايا باملفتني واحلكّام

   .2002، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1
أنسـاب  ، )م 889/ هــ  276ت ( ـ البالذري أبو العباس أمحد بن أبِي يحي بن جـابر  

 . 1959حميد اهللا محمد، القسم الرابع، دار املعارف، مصر، : ، تحقيقاألشراف

، دار الكتب العلميـة،  ونإيضاح املكنون في الذّيل على كشف الظُّنـ البغدادي إمساعيل باشا، 
 1992بريوت، 

، دار هدية العارفني أمساء املؤلِّفني وآثار املصنفني من كشف الظُّنـون ـ                         
 1992الكتب العلمية، بريوت، 

املغرب في ، )م 1094/ هـ 487ت ( ـ البكري أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز األندلسي 
  .1958دوسالن، مكتبة املثنى، بغداد، : ، تحقيق وترجمةاملغرب ذكر إفريقية وبالد

، السـنن الكـربى  ، )م 1065/ هـ 458ت ( ـ البيهقي أبِي بكر أمحد بن احلسني بن علي 
  .1994، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: محمد عبد القادر عطا، ط: تحقيق

مفتاح الوصول إىل بناء الفـروع  ، / )هـ 771ت ( ـ التلمسانِي أبو عبد اهللا محمد بن أمحد 
 . 1983عبد الوهاب عبد اللّطيف، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، تحقيقعلى األصول

، إشـراف  نيل اإلبتهاج بتطريز الـديباج ، )م 1626/ هـ 1036ت ( ـ التنبكتي أمحد بابا 
دعوة اإلسالمية، طرابلس ـ ليبيا،  ، منشورات كلية ال1: اهلرامة عبد احلميد عبد اهللا، ط: وتقدمي
1989 .  

، معرفة من ليس في الديباجكفاية املُحتاج لـ                                                     
  .2004، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1: علي عمر، ط: تحقيق
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نظم الدر والعقبـان  ، )م 1493/ هـ 899ت ( ـ التنسي محمد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل 
محمود بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائـر،  : ، تحقيق وتعليق في بيان شرف بنِي زيان

1985. 

، تصـحيح  كتاب اإلمتـاع واملؤانسـة  ، )م 1008/ هـ 399ت ( ـ التوحيدي أبو حيان 
  . ت.أمني أمحد والزين أمحد، مكتبة احلياة، بريوت، د: وضبط

، تحقيق محمد عبد البيان والتبيني، )م 668/ هـ 255( اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ـ 
  .1950، مكتبة اخلاجني، مصر، مطبعة التأليف والترجمة، بغداد، 2: السالم هارون، ط

: ، تحقيقكتاب التعريفات، )م 1413/ هـ 816ت ( ـ اجلرجانِي علي بن محمد بن علي 
  . 1998، دار الكتاب العربِي، بريوت، 4: ، طإبراهيم األبياري

زهرة اآلس في بيوتات أهـل  ، )م 1931/ هـ 1350ت ( ـ اجلزنائي عبد الكبري الكتانِي 
، تحقيق علي بن املنتصر الكتانِي، منشورات مطبعة النجاح، الـدار البيضـاء، املغـرب،    فاس

2002.  
الصحاح تـاج اللُّغـة وصـحاح    ، ) م1002/ هـ 393ت ( ـ اجلوهري إمساعيل بن محاد 

 .  1984، دار العلم للماليني، بريوت، 3: أمحد عبد الغفور عطا، ط: ، تحقيقالعربية

، مطبعة 1: ، ططبقات احلُضيكي، )م 1775/ هـ 1189ت ( ـ احلضيكي محمد بن أمحد 
  .2006النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 

، )م 1547/ هـ 954ت ( محمد بن عبد الرمحن املغربِي ـ احلطَّاب أبو عبد اهللا محمد بن 
التاج واإلكليل لمختصر خليـل لإلمـام   : ، وبِهامشهكتاب مواهب اجلليل شرح مختصر خليل

 . 1979، دار الفكر، بريوت، 2: ، ط)م 1492/ هـ 898ت ( املواق 

، مؤسسة ف برجال السلفتعريف اخللـ احلفناوي أبو القاسم محمد بن أبِي القاسم الديسي، 
  . 1985الرسالة واملكتبة العتيقة، تونس، 

محمـد  : ، تحقيـق شرح الكوكب املنري، )م 1564/ هـ 972ت ( ـ احلنبلي ابن النجار 
  . 1993الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 

جذوة املقتبس ، ) م1095/ هـ 488ت ( ـ احلميدي أبو عبد اهللا محمد بن فتوح األزدي 
إبراهيم األبياري، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتـاب  : تحقيق في ذكر والّة األندلس،

 . 1989اللبنانِي، بريوت، 
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الروض املعطار في خـرب   ،)م 15/ هـ 9: ت أواخر القرن( ـ احلمريي محمد بن عبد املنعم 
 . ت.دبريوت، إحسان عباس، مكتبة لبنان، : ، تحقيقاألقطار

كتـاب طبقـات علمـاء    ، )م 971/ هـ 361ت ( ـ اخلشنِي محمد بن احلارث بن أسد 
 .ت.ابن شنب محمد، دار الكتاب اللُّبنانِي، بريوت، د: ، تحقيقإفريقية

م، .، دالفقيه واملتفقِّه، )م 1020/ هـ 463ت ( ـ اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي 
 .   ت.د

، مطبعـة  تاريخ بغـداد                                                              ـ           
  .1931السعادة، 

، تقـدمي  كتـاب األمـوال  ، )م 1029/ هـ 420ت ( ـ الداودي أبو جعفر أمحد بن نصر 
لنشـر،  شحاذة محمد رضا سالم، مركز إحياء التراث املغربِي، دار الثّقافة للطِّباعة وا: وتحقيق

 . ت.د

لَجنة من العلمـاء، دار الكتـب   : ، مراجعةطبقات املفسرينـ الداودي شمس الدين محمد، 
  ت.العلمية، بريوت، د

، )م 1296/ هــ  696ت ( ـ الدباغ أبو زيد عبد الرمحن بن محمد األنصاري األسـدي  
ناجي أبو الفضل أبو القاسـم بـن    ابن: ، أكمله وعلَّق عليهمعالم اإلميان في معرفة أهل القريوان

محمد : شبوح إبراهيم، تحقيق: ، تصحيح وشرح)م 1435/ هـ 839ت ( عيسى التنوخي 
  . 1962، مكتبة اخلاجني، مصر 1: األحمدي عبد النور ومحمد ماضور، ط

، ءسير أعـالم النـبال  ، )م 1347/ هـ 748ت ( ـ الذّهبِي شمس الدين محمد بن عثمان 
 .1985، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1: األرناؤوط شعيب والعرقوسي محمد نعيم، ط: تحقيق

ميزان اإلعتدال في نقـد  ـ                                                                        
  .1907، مصر، الرجال

، دار تـذكرة احلفّـاظ                       ـ                                                    
 .ت.إحياء التراث العربِي، بريوت، د

عبـد  : ، تحقيـق اجلرح والتعديل، )م 938/ هـ 327( ـ الرازي عبد الرمحن بن أبِي حاتم 
 .ت.الرمحن بن يحي املعلمي اليمانِي، دار الكتب العلمية، بريوت، د
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: شرح حدود ابن عرفة، )م 1489/ هـ 894ت ( اري ـ الرصاع أبو عبد اهللا محمد األنص
أبـو األجفـان محمـد    : ، تحقيـق اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية

 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: واملعموري الطّاهر، ط

1993. 

الكافي فـي  ، )م 1083/ هـ 476ت ( ـ الرعينِي أبو عبد اهللا محمد بن شريح األندلسي 
، منشورات محمـد علـي   1: أمحد محمود عبد السميع الشافعي، ط: ، تحقيقالقراءات السبع

  .2000بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 
تحفة املسؤول في شرح ، )م 1371/ هـ 773ت ( ـ الرهونِي أبو زكرياء يحي بن موسى 

، دار البحـوث  1: عبد اهلادي بن احلسني شـبيلي، ط : ، دراسة وتحقيقمختصر منتهى السول
 .2002للدراسات اإلسالمية، اإلمارات العربية املتحدة، 

تاج العروس مـن جـواهر   ـ الزبِيدي محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى احلسينِي، 
 .1994شريي علي، دار الفكر، بريوت، : ، تحقيقالقاموس

حقيقتشنيف املسامع بِجمع اجلوامع، )م 1391/ هـ 794ت ( ين ـ الزركشي بدر الدت ، :
  .. 1999م، .، مؤسسة قرطبة واملكتبة املكية، د2: عبد اهللا ربيع وسيد عبد العزيز، ط

: ، مراجعـة البحر الُمحيط في أصول الفقهـ                                                    
، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية،    2: د الستار أبو غدة، طعمر سليمان األشقر، وعب

  . 1992الكويت، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 
، تاريخ الدولتني املوحديـة واحلفصـية  ـ الزركشي أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن اللُّؤلؤ، 

  ت .ماضور محمد، املكتبة العتيقة، تونس، د: تحقيق
 . 1989، دار العلم للماليني، بريوت، األعالمـ الزركلي خري الدين، 

: ، تحقيقأساس البالغة، )م 1143/ هـ 538ت ( ـ الزمخشري أبو القاسم محمد بن عمر 
 .ت.عبد الرحيم محمود، دار املعرفة، بريوت، د

، كتاب اجلُغرافيـة ، )م 12/ هـ 6ت أوسط ق( الزهري أبو عبد اهللا محمد بن أبِي بكر  ـ
  .ت.محمد حاج صادق، مكتبة الثّقافة الدينية، القاهرة، د: تحقيق
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، تقـدمي  دليل احلريان وأنيس السهران في أخبار مدينـة وهـران  ـ الزيانِي محمد بن يوسف، 
 املهدي البوعبدلِّي، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ـ وحـدة الرغايـة ـ، اجلزائـر،     : وتعليق
2007.  

: ، تعليـق اإلاج في شرح املنهاج، )م 1355/ هـ 756( ـ السبكي علي بن عبد الكافي 
  .1984، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: مجموعة من العلماء، ط
رفع ، )م 1301/ هـ 771ت (  أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي ـ السبكي تاج الدين

: علي محمد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، ط: حقيق، تاحلاجب عن مختصر ابن احلاجب
  . 1999، عالَم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 1

طبقات ـ                                                                                         
تاح احللو، دار اهلجرة للطباعة والنشر محمد محمود الطناجي وعبد الف: ، تحقيقالشافعية الكربى

 1992والتوزيع واإلعالم، 

الضوء الالّمـع  ، )م 1496/ هـ 902ت ( ـ السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرمحن 
  . 1992، دار اجليل، بريوت، 1: ، طفي أعيان القرن التاسع

احللل السندسـية فـي   ، )م 1736/ هـ 1149ت ( ـ السراج محمد بن محمد األندلسي 
، دار الغرب اإلسالمي، بـريوت،  1: اهليلة محمد احلبيب، ط: ، تقدمي وتحقيقاألخبار التونسية

1985 
حسـن  ، )م 1505/ هــ  911ت ( ـ السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أبِي بكـر  

يم، دار الفكـر العربِـي،   أبو الفضل محمد إبـراه : ، تحقيقاملُحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
 1998القاهرة، 

بغية الوعاة فـي  ـ                                                                                
محمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية صـيدا، بـريوت،   : ، تحقيقطبقات اللُّغويني والنحاة

  .ت.د
، طبقات احلفّاظ                                                        ـ                        

 ت .، دار الكتب العلمية، بريوت، د1: ط
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املوافقات في أصـول  ، )م 1388/ هـ 790ت ( ـ الشاطبِي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
دار املعرفة، بريوت، ، 2: إبراهيم رمضان، ط: دراز عبد اهللا، اعتنى به: ، شرح وإخراجالشريعة
1996. 

نشر البنود على ، )م 1817/ هـ 1233ت ( ـ الشنقيطي سيدي عبد اهللا بن إبراهيم العلوي 
 .2005م، .، د1: األمني محمد بن محمد بيب، ط: ، تحقيقمراقي السعود

، صلّى اهللا عليه وسلّمالدر الثَّمني في معالم دار الرسول األمني ـ الشنقيطي غالي محمد األمني، 
 . 1991، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بريوت، 3: ط

إرشاد الفحول إلَى تحقيق احلـق  ، )م 1839/ هـ 1250ت ( ـ الشوكانِي محمد بن علي 
 .ت.، دار الطباعة املنريية، مصر، دمن علم األصول

البدر الطّالع بِمحاسن من بعد القرن                             ـ                               
 ت.، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، دالسابع

، طبقـات الفقهـاء  ، )م 1370/ هــ  772ت ( ـ الشريازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
   .1981، دار الرائد العربِي، بريوت، 2: إحسان عباس، ط: تحقيق

، 2: فرانز شتاينر بفسـبادن، ط : ، نشرالوافي بالوفياتلدين خليل أيبك، ـ الصفدي صالح ا
 .1974م، .د

بغية امللتمس في تاريخ رجال ، )م 1202/ هـ599ت ( ـ الضبِي أمحد بن يحي بن عمرية 
 . 1967، دار الكتاب العربِي، مصر، أهل األندلس

: ، تحقيقاملعجم األوسط، )م 970/ هـ 360ت ( ـ الطّربانِي أبو القاسم سليمان بن أمحد 
 .1995، مكتبة املعارف، الرياض، 1: الطحان محمود، ط

: ، طتاريخ الرسل وامللـوك ، )م 922/ هـ 310ت ( ـ الطّربي أبو جعفر محمد بن جرير 
 .1991، دار الكتب العلمية، بريوت، 3

عبـد اهللا  : ، تحقيقةشرح مختصر الروض، )م 1317/ هـ 716ت ( ـ الطّوفي نجم الدين 
 .1998، مؤسسة الرسالة ناشرون، مصر، 2: بن محمد املُحسن التركي، ط

، الكتاب الثّالث من مجموع النسب القول األعم في بيان أنساب احلشمـ الطّيب بن املختار، 
  . 1961واحلشم، املطبعة اخللدونية التلمسانية، 
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عبد : ، تحقيقالشرح الكبري على الورقات، )م 1585/ هـ 994ت ( ـ العبادي ابن القاسم 
  .1995، مؤسسة قرطبة، السعودية، 1: اهللا ربيع، ط

، تحقيـق  الرحلة املغربيـة ، )م 13/ هـ 7ت ق( ـ العبدري أبو عبد اهللا محمد بن محمد 
 . 1968محمد الفاسي، جامعة محمد اخلامس، الرباط، : وتعليق

حمي أنساب أهل البيـت  د، ـ العشماوي أمحد بن مافية فلسلة الوافية والياقوتة الصكتاب الس
  1961، املطبعة اخللدونية التلمسانية، 2: ، جاملطهر أهله بنص الكتاب

م 1466/ هـ 871ت ( ـ العقبانِي أبو عبد اهللا محمد بن أمحد بن قاسم بن سعيد التلمسانِي 
( ،اظر وغُنية الذّاكر فحفة النعائر وتغيري املناكرتحقيقي حفظ الشجلـة   : ، تي علـي، موفالشن

     . 1968، دمشق، 21: الدراسات الشرقية، املعهد الفرنسي، ع
مقتطف من كتاب مسالك األبصـار فـي   : وصف إفريقيا واألندلسـ العمري شهاب الدين، 

 ت .، تونس، دحسن حسنِي عبد الوهاب، مطبعة النهضة: ، تحقيقممالك األمصار

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ، )م 1304/ هـ 704ت ( ـ الغربينِي أبو العباس أمحد 
 . 1981رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : ، تحقيقفي املائة السابعة ببجاية

، مكتبة ء علوم الدينإحيا، )م 1111/ هـ 505ت ( ـ الغزالي أبو حامد محمد بن محمد 
  .1939ومطبعة مصطفى احللبِي، مصر، 

محمود حجازي وأبو الفضل فهمـي،  : ، نقله إلَى العربيةتاريخ التراث العربِيـ فؤاد سيزكني، 
 .1977اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، 

ـ ـ الفيومي أمحد بن محمد بن علي،  ، املؤسسـة  برياملصباح املنري في شرح غريب الرافعي الك
 .ت.العربية احلديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، د

الرسالة املفصلة ألحوال املعلِّمـني وأحكـام املعلِّمـني    ـ القابسي أبو احلسن علي بن خلف، 
 . ت.أمحد فؤاد األهوانِي، دار املعارف، القاهرة، د: ، تحقيقواملتعلِّمني

التلقني فـي  ، )م 1030/ هـ 422ت ( ر البغدادي ـ القاضي عبد الوهاب بن علي بن نص
 .1995، دار الفكر، بريوت، الفقه املالكي

اإلحكام في ، )م 1250/ هـ 648ت ( القرافي شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس ـ 
، 2: أبو غدة عبد الفتـاح، ط : ، تحقيقتمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام

  . 1995تبة املطبوعات اإلسالمية، حلب ـ سوريا، مك
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أنوار الـربوق  ـ                                                                                   
 .ت.محمد رواس قلعة جي، دار املعرفة، بريوت، د: ، وضع فهارسهفي أنواء الفروق

شـرح تنقـيح                                               ـ                                     
، دار عطـوة  2: طه عبـد الـرؤوف، ط  : ، تحقيقالفصول في اختصار املَحصول في األصول

  .1993للطباعة، مصر، 
أمحد الشتيوي، : ، تحقيقتوشيح الديباج وحلية اإليتهاجـ القرافي بدر الدين محمد بن يحي، 

  . 1983لغرب اإلسالمي، بريوت، ، دار ا1: ط
آثار الـبالد وأخبـار   ، )م 1283/ هـ 682ت ( ـ القزوينِي زكرياء بن محمد بن محمود 

 . 1960، دار صادر، بريوت، العباد

أبو : ، تحقيقإنباء الرواة على أخبار النحاةـ القفطي جمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف، 
  . 1986ر العربِي، القاهرة، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، الفضل إبراهيم، دار الفك
أبـو  : ، دراسة وتحقيقرحلة القلصادي، )م 1486/ هـ 891ت ( ـ القلصادي أبو احلسن 

 . 1978، الشركة التنسية للتوزيع، تونس،3: األجفان محمد، ط

بح األعشى في كتاب ص، )م 1413/ هـ 821ت ( ـ القلقشندي أبو العباس أمحد بن علي 
 .1922، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، صناعة اإلنشاء

سـلوة  ، )م 1935/ هــ  1354ت ( ـ الكتانِي أبو عبد اهللا محمد بن جعفر بن إدريس 
عبد اهللا الكامل وحمزة : ، تحقيقاألنفاس ومحادثة األكياس بِمن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس

 .2004بن حمزة بن علي، دار الثّقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  بن محمد ومحمد

إحسان عباس، دار الثقافـة،  : ، تحقيقفوات الوفيات والذّيل عليهاـ الكُتبِي محمد بن شاكر، 
  .ت.بريوت، د

: ، طشرح التلقني، )م 1141/ هـ 536ت ( ـ املازري أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر 
 .1995الغرب اإلسالمي، بريوت،  ، دار1

كتاب رياض النفوس ـ في  ، ) 1061/ هـ 453ت ( ـ املالكي أبو بكر عبد اهللا بن محمد 
طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصـافهم  

لغرب اإلسالمي، بـريوت،  املطوي محمد العروسي، دار ا: البكُّوش بشري، مراجعة: ، تحقيقـ
1983. 
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األحكـام  ، )م 1058/ هــ  450ت ( ـ املاوردي أبو احلسن علي بن محمد بن حبيـب  
 .1995عمرية عبد الرمحن، دار اإلعتصام، القاهرة، : ، تحقيقالسلطانية

ـ  شجرة النور الزكية في طبقات املالكيةـ مخلوف محمد بن محمد،  ي، ، دار الكتـاب العربِ
  .  1930بريوت، 

كتاب املعجب في تلخـيص أخبـار   ـ املراكشي أبو محمد محي الدين عبد الواحد بن علي، 
: العريان محمد سعيد والعلمي محمد العربِي، ط: ، ضبطه وصححه وعلَّق على حواشيهاملغرب
 .1949، مطبعة اإلستقامة، القاهرة، 1

، املطبعة 1: ، طالم بِمن حلّ مراكش وأغمات من األعالماإلعـ املراكشي عباس بن إبراهيم، 
  .  1937اجلديدة، فاس، 

، 1: يحي بـوعزيز، ط : ، تحقيق ودراسةطلوع سعد السعودـ املزاري اآلغا بن عودة،   191
 .1990دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

والتبيان فيما جوامع اإلختصار ، )م 1511/ هـ 917ت ( ـ املغراوي محمد بن أبِي جمعة 
أمحد جلول البدوي ورابح بونـار، الشـركة   : ، تحقيق وتعليقيعرض للمعلِّمني وآباء الصبيان

  1975الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

علي الزواري ومحمد : ، تحقيقنزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبارـ مقديش محمود، 
  .1988إلسالمي، بريوت، ، دار الغرب ا1: ، ط1: محفوظ، مج

نفح الطِّيب من غصـن األنـدلس   ، )م 1631/ هـ 1401ت ( املقّري أمحد بن محمد ـ 
 . 1988إحسان عباس، دار صادر، بريوت، : ، تحقيقالرطيب

: ، إشرافأزهار الرياض في أخبار عياض ـ                                                       
  .1978تركة لنشر التراث اإلسالمي بني اململكة املغربية واإلمارات العربية املتحدة، اللّجنة املش

، القواعـد ، )م 1356/ هــ  758ت ( ـ املقّري أبِي عبد اهللا محمد بن محمد بن أمحـد  
أمحد بن عبد اهللا حميد، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث، جامعة أم القرى، اململكة : تحقيق

    .    ت.العربية السعودية، د

التوقيـف علـى متممـات    ، )م 1621/ هـ 1031ت ( ـ املُناوي محمد عبد الرؤوف 
 . 1990، دار الفكر املعاصر، بريوت، 1: محمد رضوان الدية ط: ، تحقيقالتعاريف
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ر فـي  كتاب االستبصا، )م 12/ هـ 6( مؤلِّف مجهول، كاتب مراكشي من كتاب القرن  ـ
سعد زغلول عبد احلميد، دار الشؤون الثّقافية العامة، العـراق،  : ، نشر وتعليقعجائب األمصار

  . ت.د
محمـد حجـي   : ، نشـر اإلستقصاء ألخبار دول املغرب األقصىأمحد بن خالد،  ـ الناصري

  .ت.وإبراهيم بوطالب وأمحد التوفيق، منشورات وزارة الثّقافة، اململكة املغربية، د
: ، السنن الكربى، تحقيق)م 915هـ 303ت ( ـ النسائي أبِي بكر أمحد بن احلسني بن علي 

، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    1: البنداري عبد الغفّار سليمان وسيد كسروي حسن، ط
1991  . 

، دار 1: محمد محفـوظ، ط : ، تحقيقبرنامج الوادي آشيـ الوادي آشي محمد بن جابر، 
 . 1980اإلسالمي، بريوت، الغرب 

محمد حجي و محمد األخضـر،  : ، ترجمةوصف إفريقياـ الوزان حسن بن محمد الفاسي، 
 . 1983، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2: ط

النوازل اجلديدة الكـربى فيمـا   ، )م 1923/ هـ 1342ت ( ـ الوزانِي أبو عيسى املهدي 
ى املسماة باملعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوى املتـأخرين  ألهل فاس وغريهم من البدو والقر

بن عباد عمر، وزارة األوقاف والشؤون : ، قابله وصححه على النسخة األصليةمن علماء املغرب
    . 1996اإلسالمية، اململكة املغربية، 

/ هــ  914(  أبو العباس أمحد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علـي  ،الونشريسيـ 
، خرجه املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، )م 1508

                                                                                     . 1981حجـي محمـد، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت،      : جماعة من الفقهاء بإشراف
: ، تحقيـق املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالّئق بآداب املوثِّق وأحكام الوثائقـ           

، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء 1: عبد الرمحن بن حمود بن عبد الرمحن األطرم، ط
  .2005اإلمارات العربية املتحدة، التراث، 

حجي محمد، دار املغرب : ، تحقيقوفيات الونشريسي ضمن ألف سنة من الوفيات   ـ        
  . 1976للتأليف والترمجة والنشر، الرباط، 
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مرآة ، )م 1366/ هـ 768ت ( ـ اليافعي أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان 
، دار الكتـاب  2: ، ط4 :، مـج اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمـان 

 1993اإلسالمي، القاهرة، 

، )م 897/ هــ  284ت ( ـ اليعقوبِي أمحد بن أبِي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
  .1960هنري بريس، اجلزائر، : ، نشروصف إفريقيا الشمالية مأخوذ من كتاب البلدان
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  ربةالمراجع والدراسات العربية والمع: رابعا
  

: مظاهر الثقافة املغربية من القرن الثّالث عشر إلَى القرن اخلامس عشـر ـ ابن شقرون محمد، 
  . 1982، مطبعة الرسالة، الرباط، دراسة في األدب املغربِي

  . 1968، الرباط، قبائل املغربـ ابن منصور عبد الوهاب، 
  .1998دار الغرب اإلسالمني بريوت، ، 1: ، طتاريخ اجلزائر الثّقافيأبو القاسم سعد اهللا،  ـ
 . 1972، دار املعارف املصرية، تاريخ الدولة اإلسالميةأمحد سعيد سليمان،  ـ

، منشـورات  1: ، طدراسات في علم املخطوطات والبحث الببليوغرافيأمحد شوقي بنبني،  ـ
 .1993كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اململكة املغربية، 

، النشاط اإلقتصادي في الغرب اإلسالمي خـالل القـرن السـادس    ين موسىأمحد عز الد ـ
 .1983، دار الشروق، بريوت، 1: ، طاهلجري

بدوي عبد الرمحن، دار الغـرب  : ترجمة الفرق اإلسالمية في الشمال األفريقي،ـ ألفريد بل، 
  .1981اإلسالمي، بريوت، 

، دار نشر املعرفة، مطبعة املعـارف  1: ، طاإلسالميمعلِّمة التصوف ـ بنعبد اهللا عبد العزيز، 
 .2001اجلديدة، الرباط، 

محمد حمـدي البكـري،   : ، إعداد وتقدميأصول نقد النصوص ونشر الكتبـ برجستراسر، 
  .1982مطبوعات مركز تحقيق التراث، دار املريخ للنشر، الرياض، 

محمـد  : ، ترجمـة املدينة إلَى الدولة القوميةتاريخ الفكر السياسي من ـ جان جاك شوفالييه، 
 . 1985، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، 1: عرب صاصيال، ط

األصول اإلسالمية في نظرية ابن خلدون السياسية ضمن دراسات فـي  ـ جب هاملتون،   11
    . 1964 إحسان عباس، دار العلم للماليني، بريوت،: ، ترجمةحضارة اإلسالم

، املكتب اجلامعي احلـديث، اإلسـكندرية،   العامل اإلسالمي احلديث واملعاصرـ جالل يحي، 
1982  

، مكتبة الرشاد للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    1: ، طمازونة عاصمة الظّهرةـ جنان الطاهر، 
 2005اجلزائر، 
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الشريعة، دار النجـاح   ، منشورات كليةقضايا وأعالم: فقه النوازل في سوسـ حسن العبادي، 
 . 1999اجلديدة، الدار البيضاء، 

فؤاد سـيزكني، مجلّـة اجلغرافيـا    : ، يصدرهارحلتان إلَى شمال إفريقياـ روبري برونشفيك، 
 . 1994اإلسالمية، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية اإلسالمية، 

، م15إلَى نِهايـة القـرن    13قرن تاريخ إفريقية في العهد احلفصي من الـ                    
  .1988، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: حمادي الساحلي، ط: ترجمة

، منشورات كلية العلوم دراسة اقتصادية واجتماعية: بِجاية في العهد احلفصيـ صالح بعيزيق، 
  . 2006اإلنسانية واإلجتماعية، تونس، 

ـ   املعرفة والسلطة في اـ صبور محمد،  : ، طملُجتمع العربِي ـ األكادميون العرب والسـلطة 
  . 1992، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1

، مكتبة اخلـاجني،  1: ، طمناهج تحقيق التراث بني القدامى واملُحدثنيـ عبد التواب رمضان، 
  . 1985القاهرة، 

خالـد عبـد   : ، راجعهاملصورة فهرس املخطوطاتـ عبد احلفيظ منصور، عباس عبد اهللا كنه، 
الكرمي جمعة، منشورات معهد املخطوطات العربية، املنظَّمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم،   

  .1986الكويت، 
، مكتبة األنجلو مصـرية،  2: ، طدور العرب في تكوين الفكر األروبِيـ عبد الرمحن بدوي، 

  . 1967القاهرة، 
، مكتبة مصباح، اململكة العربية السـعودية،  2: ، طاملخطوط العربِيـ عبد الستار احللُّوجي، 

1989 .  
  . 1994، مكتبة السنة، القاهرة، 5: ، طتحقيق النصوص ونشرهاـ عبد السالم هارون، 
تلمسان في العهد الزيانِي ـ دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافيـة   ـ عبد العزيز فياللي، 

 . ت.لنشر، دط، موفم ل.، دـ

ـ   : مدينة قسنطينةـ                     ، دار اهلدى للطِّباعة والنشر تاريخ ـ معالم ـ حضارة 
  . 2007ـ عني مليلة ـ، اجلزائر، 

، دار املعـارف، القـاهرة،   2: ، طتحقيق التراث العربِي منهجه وتطورهعبد املَجيد دياب، ـ 
1993 .  
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ت اإلقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر اإلسالمي والواقع النظرياـ عبد املَجيد مزيان، 
، املؤسسة الوطنية للكتـاب، ديـوان املطبوعـات    2: ، دراسة فلسفية وإجتماعية، طاملُجتمعي
  .1988اجلامعية، 

ـ  ـ اجلابري محمد عابد،  ، املركز الثقافي 2: ، طالعقل السياسي العربِي ـ محدداته وتجلياته 
  .1991لعربِي، بريوت، الدار البيضاء، ا

 . 1965، دار املكتبة، بريوت، تاريخ اجلزائر العامـ اجليالنِي عبد الرمحان محمد، 

  .1988، دار املنارة، جدة، 2: ، طمحاضرات في تحقيق النصوصـ اخلراط أمحد محمد، 
، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2: ، طسالطِّب واألطباء في األندلـ اخلطّابِي محمد العربِي ، 

1988 
قراءة في نشأة علم : الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية في اإلسالمـ الصغري عبد املَجيد، 

 . 1994، دار املنتخب العربِي، بريوت، 1: ، طأصول الفقه ومقاصد الشريعة

  .1983دار الفكر، بريوت،  ،1: ، طفي منهج تحقيق املخطوطاتـ الطّرابيشي مطاع، 
  1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، تلمسان عرب العصورـ الطمار محمد بن عمرو، 

  .      1983، املركز الثقافي العربِي، الدار البيضاء، 2: ، طمفهوم الدولةـ العروي عبد اهللا، 
 . 2000، الدار البيضاء، 2: ، طمجمل تاريخ املغربالعروي عبد اهللا، ـ 

  .1983، مكتبة العلم، جدة، 1: ، طتحقيق التراثـ الفضلي عبد اهلادي، 
، دار قضية املدارس املرينية مالحظات وتأمالت ضمن كتاب النهضة والتراكمـ القبلي محمد، 

  1986توبقال، الدار البيضاء، 

ر توبقال للنشر، الـدار  ، دامراجعات حول املُجتمع والثقافة باملغرب األوسطـ                
  1987البيضاء، 

، مطبعـة املعـارف، بغـداد،    منهج تحقيق النصوص ونشرهاالقيسي نوري والعانٍي سامي، ـ 
1975 . 

هـ 5( دور كتامة في تاريخ اخلالفة الفاطمية منذ تأسيسها إلَى منتصف القرن ـ لقبال موسى، 
  1979اجلزائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1: ، ط)م 11/ 

، السلطنة احلفصية تارخيها السياسي ودورها في املغرب اإلسـالمي ـ املطوي محمد العروسي، 
 1986دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
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، دار الكتـاب اجلديـد، بـريوت،    5: ، طقواعد تحقيق املخطوطاتـ املنجد صالح الدين، 
1976 . 

، منشورات كلية اآلداب والعلـوم اإلنسـانية،   1: ، طاملغربية تاريخ الوراقةـ املنونِي محمد، 
  1991الرباط، 

، منشـورات كليـة اآلداب   ورقات عن احلضارة املغربية يف عصر بنِي مـرين ـ                
 .ت.والعلوم اإلنسانية، الرباط، د

 1932، املطبعة التونسية، تونس، 1: ، طعنوان األريبـ النيفر محمد، 

، م12إلَـى   10الدولة الصنهاجية في عهد بنِي مرين مـن القـرن   ي روجي إدريس، ـ اهلاد
   .  1982، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: حمادي الساحلي، ط: ترجمة

، طنجة، املشيخة العلمية في املغرب واألندلس خالل القرن الثّامن اهلجريـ الوراكلي حسني، 
1990.  

عبـد  : ، ترجمةاحلضارة اإلسالمية في القرن الرابع اهلجري، Metez Adam: ـ متز آدم
  .ت.اهلادي أبو ريده وآخرون، د

باقة السوسان في التعريف بِحاضرة تلمسان عاصمة دولـة بنِـي   ـ محمد بن رمضان شاوش، 
  1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، زيان

، دار الرياح األربع للنشر، تونس، ي العصر الوسيطالقبائل واألرياف املغربية فـ محمد حسن، 
 ت .د

إلَى  6من القرن ( أحباث في تاريخ الغرب اإلسالمي : النوازل الفقهية واتمعـ محمد فتحة، 
  . 1999، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء، )م 15ـ  12/ هـ 9

، مطبعة لَجنة التـأليف والترجمـة، القـاهرة،    رة العربيةاإلسالم واحلضاـ محمد كرد علي، 
1968. 

، مؤسسة بريوت للطباعة 2: ، طاملكتبات في اإلسالم نشأتها وتطورهاـ محمد ماهر حمادة، 
  . 1977والنشر، بريوت، 

 1982، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1: ، طتراجم املؤلِّفني التونسينيـ محمد محفوظ، 

 1980، دار الثّقافة، الدار البيضاء، 1: ، جسوسيولوجيا الفكر اإلسالميمحمود إمساعيل، ـ 
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ـ  ـ محمود محمد شاكر،  ، مكتبة اخلـاجني، مصـر،   املتنبي ـ رسالة في الطّريق إلَى ثقافتنا 
1987.  

لتوزيـع،  ، دارة احلضارة للطباعـة والنشـر وا  1: ، طتاريخ الدولة الزيانيةـ مختار حسانِي، 
 .2007اجلزائر، 

محمد حجي وآخرون، مطبعة املعارف اجلديدة، : ، ترجمةوصف إفريقياـ مارمول كربخال، 
 .1984الرباط، مكتبة املعارف، املغرب، 

، ديوان السياسة الداخلية للخالفة الفاطمية في بالد املغرب اإلسالميـ مرمول محمد الصالح، 
 .1983اجلزائر، املطبوعات اجلامعية، 

، القبائل العربية في املغرب في عصري املوحدين وبنِي مرينـ مصطفى أبو الضيف أمحد عمر، 
  .1982ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

، مركز اجلزائر في العهد العثماين نموذج: املدينة والسلطة في اإلسالمـ مصطفى أمحد حموش، 
 .1999والتراث، دبي، جمعة املاجد للثّقافة 

 . 1974، بغداد، أصول تحقيق النصوصمصطفى جواد، ـ 

  . 1982، مؤسسة الرسالة، بريوت، ضبط النص والتعليق عليهمعروف بشار عواد، ـ 
، دار الكتب العلمية، 1: ، طديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيتـ مفيد محمد قميحة، 

  .1993بريوت، 
، الشـركة الوطنيـة للنشـر    1: ، طاحلسبة املذهبية في بالد املغرب العربِيلقبال، ـ موسى 
 .1971والتوزيع، 

أبو العيد دودو، الشـركة  : ، ترجمةثالث سنوات في شمال إفريقياـ هاينريش فون مالتسان، 
  .1976الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

  .1966، القاهرة، القارة اإلفريقية تاريخ الفلسفة اإلسالمية فيـ يحي هويدي، 
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  المراجع والدراسات األجنبية: خامسا
 

, STVDIA EN LISANT LES NAWAZIL MAZOUNAJacques Berque,  -
ISLAMICA, Paris, 1985.   

, Edit Max Besson, Paris. Esquisse d'une histoire du droit MusulmanJ.Chacht,  -  
La littérature juridique et l'évolution du r Ould Bah, Mohamed El Mokhta -

, FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES Malikisme en Mauritanie
HUMAINES, TUNIS, 1981. 

: Une petite ville une longue histoire, Socètè MazounaMoulay BELHAMISSI,  -
Nationale d'Edition et de diffusion, Alger, 1981.   

, Anneles E.S.C, Une Epioraion De La Saintété au MaghrebJacques Berque,  -
N0: 3, 1955.       

 , Paris, 1970, L' histoir du MaghrebLaroui Abdellah,   
., Studia Islamica, XVI, 1962Métiers vils en IslamBrunschvig Robert,  - 

, le Maghreb aux XIII et XIV eme siècles L'Espagne catalane etDufourcq, 
paris, 1966.  

, Annales le Sufisme en Occident musulman au Xll e s et au XlllBel Alfred,  -
de lnstitut d Etudes Orientales ( A.l.E.O ), 1934.  

 .1982, 2 Vol, Paris, Berberie orientale sous les HafsidesBrunschvig. ( R ),  -  
., vol. 2, Paris, 1974La Berberie orientale sous les HafsidesBrunschvig R,  - 

- ATALLAH DHINA, Les états de l'occident Musulman aux XIII, XIV et XV 
siècles, Alger, 1984.  

: Une petite ville une longue histoire, Socètè MazounaMoulay BELHAMISSI,  -
Nationale d'Edition et de diffusion, Alger, 1981.  

 ., Paris, 1967Description général de AfricaMARMOL CARVJAL,  -    
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  المعاجم والتّفاسير: سادسا
  

: ، تحقيق وضـبط معجم مقاييس اللُّغة، )م 1004/ هـ 395ت ( ـ أبو احلسن أمحد فارس 
  . 1972، شركة مصطفى البابِي احللبِي وأوالده، مصر، 2: ط عبد السالم محمد هارون،

 .1983، دار الرائد العربِي، بريوت، 2: ، طقاموس رد العامي إلَى الفصيحـ أمحد رضا، 

 .1958، دار مكتبة احلياة، بريوت، معجم منت اللُّغةـ              

، املكتب اإلسالمي، بريوت، 3: ، طتفسري النصوص في الفقه اإلسالميـ أديب محمد صالح، 
1984. 

فهرس ابـن  ، )م 1513/ هـ 919ت ( ـ ابن غازي أبو عبد اهللا محمد العثمانِي املكناسي 
، دار 1: محمد الزاهـي، ط : ، تحقيقالتعلل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل املرتل والناد: غازي

  .1984بوسالم للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، 
 .ت.م، د.، منشورات دحلب، دمعجم مشاهري املغاربةبو عمران الشيخ وآخرون، ـ أ

، وضـع  كشاف اصطالحات الفنون، )م 1745/ هـ 1158( ـ التهانوي مثحمد بن علي 
 .1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 1: أمحد حسن بسج، ط: حواشيه

 . 1988دمشق، ، دار الفكر، 2: ، طالقاموس الفقهيـ سعدي أبو جيب سعدي، 

 . 1993، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1: ، طمعجم املؤلِّفنيـ عمر رضا كحالة، 

، مؤسسة الرسالة، بـريوت،  8: ، طمعجم قبائل العرب القدمية واحلديثةـ عمر رضا كحالة، 
1997 

: الغنية، )م 1149/ هـ 544ت ( ـ عياض القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبِي 
ماهر زهري جرار، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت،    : ، تحقيقشيوخ القاضي عياضفهرست 
1982  

محمد العنابِي، سلسلة من : ، حتقيقفهرست الرصاعـ الرصاع أبو عبد اهللا محمد األنصاري، 
  1967تراثنا اإلسالمي، املكتبة العتيقة، تونس، 

: ، طعلى طريق املصباح املنري وأساس البالغـة ترتيب القاموس املُحيط ـ الطّاهر أمحد الزاوي، 
 . ت.م، د.، دار الفكر، د3
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، القاموس املُحيط، )م 1414/ هـ 817ت ( ـ الفريوزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب 
 1987، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2: مكتب تحقيق التراث، ط: تحقيق

رس واألثبات ومعجم املعـاجم واملشـيخات   فهرس الفهاـ الكتانِي عبد احلي بن عبد الكبري، 
 1986، اإلسالميإحسان عباس، دار الغرب : ، تحقيقواملسلسالت

  . 1972، مطابع دار املعارف، مصر، 2: ، طاملعجم الوسيط لمجمع اللُّغة العربية بِمصرـ 
التوقيـف علـى متممـات    ، )م 1621/ هـ 1031ت ( ـ محمد عبد الرؤوف املُناوي 

  .1990، دار الفكر املعاصر، بريوت، 1: محمد رضوان الدية ط: ، تحقيقريفالتعا
: ، املنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، طموسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب واملسلمنيـ 
 2006، دار اجليل، بريوت ـ القاهرة ـ تونس، 1

التجاري للطِّباعة والنشـر، بـريوت،    ، املكتب1: ، طمعجم أعالم اجلزائرنويهض عادل، ـ 
1971  

، )م 1228/ هــ  626ت ( ـ ياقوت احلموي شهاب الدين أبو عبد اهللا الرومي البغدادي 
، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت،    1: اجلندي فريد عبد العزيز، ط: ، تحقيقمعجم البلدان
1981.  
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  المجالّت: سابعا
   

دور املصادر الدفينة في كشف اجلوانب احلضارية املنسية للمدينة تشيش، ـ إبراهيم القادري بو
، ضمن تاريخ الغرب  اإلسالمي قراءة جديدة في بعض قضايا املُجتمع واحلضـارة، دار  املغربية

  . 1994الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، 
، محاضرات ندوة اإلمـام  ربِيفتاوى النوازل في القضاء املالكي املغـ األلغي رضا اهللا إيراهيم، 

  . 1980مالك إمام دار اهلجرة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فاس، 
، 1: ، سلسـلة التـاريخ وأدب النـوازل، ط   أوائل اإلفتاء واملفتني باملغرببنشريفة محمد،  ـ

  .1995منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 
اخلامس / مدرسة مازونة الفقهية وآثارها خالل القرن التاسع اهلجري ني، ـ بلغيث محمد األم

، السنة األولَى، مخرب بحث 1: ، مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، ععشر امليالدي
 . 2004الشريعة، اجلزائر، 

زيانِي نموذجـا  كُتب النوازل واألحكام مصدر للتاريخ اإلجتماعي ـ العصر ال ـ بوبة مجانِي، 
، مجلة التغيرات اإلجتماعية في البلدان املغاربية عرب العصور، منشورات مخـرب الدراسـات   ـ

  . 2001التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
، جوانب من مخطوط قلعة بنِي راشد للشيخ أبِي عمر بن عثمـان القلعـي  ـ بوركبة محمد، 

ات اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان املغاربية عرب العصور، منشورات مخرب الدراسـات  التغير
  2001أفريل،  24ـ  23التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

أهمية املخطوطات املناقبية في كتابة التاريخ اإلجتماعي والثّقافي والفكـري  ـ بونابِي الطّاهر، 
، مجلة التغيرات اإلجتماعية في البلدان املغاربية عرب سالمي في خالل العصر الوسيطللمغرب اإل

العصور، منشورات مخرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري، قسـنطينة، اجلزائـر،   
2001.  

، 29: ع ، مجلة البحث العلمـي، قيمة فقه النوازل التارخييةـ التمسمانِي عبد العزيز خلوق، 
1979 .  
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، املذهب املالكي في الغرب اإلسالمي وموسوعته الكربى معيار الونشريسـي ـ حجي محمد، 
محاضرات ندوة اإلمام مالك إمام دار اهلجرة، وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية، فـاس،    

1980.  
ية بإفريقيـة يف  جوانب من احلياة الفكرية واإلجتماعية واإلقتصادـ حسن حسنِي عبد الوهاب، 

، مجلّة العلـم  للهجرة من خالل كتاب فتاوى عبد احلميد الصائغ واملازري 6و  5أواخر القرن 
  .  1978، تونس، 23: والتعليم، ع

الكتب : مسوغات إعادة تحقيق التراث في ضوء قوانني امللكية الفكريةحسن خميس امللخ، ـ 
أوراق املؤتمر الدولي لتحقيق التراث العربِـي  : راث الرؤى واآلفاق، تحقيق التاللُّغوية أنموذجا

الدروبِي محمد محمود، منشـورات جامعـة آل البيـت، األردن،    : اإلسالمي، إعداد وتحرير
2006 .  

        .  2003، اململكة املغربية، 20: ، مجلة األكادميية، عالفقه واملُجتمعـ رحمة بورقيبة، 
، 29: ، مجلّة الفكر العربِـي، ع الفئات في املدينة اإلسالمية: اخلسيس والنفيسادة خالد، ـ زي
1982 .  

، الكراسات التونسية، نوازل البرزلي: كتب الفتاوى وقيمتها اإلجتماعية، مثالـ سعد غراب، 
  .1978، تونس، 10: ع

، اجلزائـر،  13: مجلّـة التـاريخ، ع   ،مساعدة الزيانيني لمسلمي األندلسـ عطاء اهللا دهينة، 
1976 . 

كتب الفقه والفتاوى وأهميتها فـي الدراسـات اإلجتماعيـة والتارخييـة     ـ العابد محسن، 
نظرات في الفتيـا  العدوي أمحد، . 1977، تونس، 15: ، مجلّة العلم والتعليم، عواإلقتصادية

، محاضرات ندوة اإلمام مالـك إمـام دار   وبعض أعالمها في املغرب على مذهب اإلمام مالك
  .1980اهلجرة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فاس، 

 .1975، 26: ، مجلّة األصالة، عأهم األحداث الفكرية في تلمسانـ املهدي بوعبدلي، 

، 253: ، مجلّـة دعـوة احلـق، ع   هدي السرية النبوية في التربية والتعليمـ املنونِي محمد، 
1985 .    
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جهود القدماء واملُحدثني في وضع األصول العلمية ألسس تحقيق التراث ـ ليلى توفيق العمري، 
أوراق املؤتمر الدولي لتحقيق التراث العربِي اإلسـالمي،  : ، تحقيق التراث الرؤى واآلفاقالعربِي

  . 2006ة آل البيت، محمد محمود الدروبِي، منشورات جامع: إعداد وتحرير
حول بعض القضايا املذهبية والعقيدية في العصر املرابطي من خالل فتاوى ابن ـ مبارك رضوان، 

، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1: ، سلسلة التاريخ وأدب النوازل، طرشد
1995 .  

ألندلسي خالل عصري الطوائـف  جوانب من املُجتمع اـ محمد بن عبود ومصطفى بنسباع، 
، اململكـة املغربيـة،   7: ، مجلة كلية اآلداب تطوان، عواملرابطني من خالل نوازل ابن احلاج

1994 .  
ولد السعد، الفتاوى الفقهية والتاريخ اإلقتصادي واإلجتمـاعي املوريتـانِي،   ـ محمد املُختار 
  .1996، 175: ، عالكراسات التونسية

أوراق : ، تحقيق التراث الرؤى واآلفاقالتحقيق لوازمه وبداياته وآفاقهاجلبوري،  ـ يحي وهيب
محمـد محمـود الـدروبِي،    : املؤتمر الدولي لتحقيق التراث العربِي اإلسالمي، إعداد وتحرير

  . 2006منشورات جامعة آل البيت، 
  . 1957اجلمهورية العربية املتحدة، ، 1: ، ع5: ، مجصحيفة معهد الدراسات اإلسالميةـ 
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  فهرس الموضوعات: حادي عشر
  

  أ.......................................................................................... المقدمة
  ل..................................... )عرض وتَحليل ( أهم مصادر البحث ومراجعه : أوالً
1 ل............................................... )كتب النّوازل والفقه ( جاميع الفتاوى ـ م  
  م........................................................ ـ كتب الطّبقات والتّراجم والمناقب 2
  س.............................................................. ـ كتب الجغرافيا والرحالت 3
  ع................................................................. ـ كتب التّاريخ والحوليات 4

  ف..................................................................... عملي في التّحقيق: ثانيا
  ص.......................................................... بقةقراءة في الدراسات السا: ثالثًا

  1....................................الدراسة : القسم األول                            
  2.......................عصر المازوني ومدى تأثُّره به : المبحث األول               

ـ       1388/ هـ 910ـ  791( وضاع السياسية خالل الفترة األ: المطلب األول
    3....................................................................................... )م 1504

/ هـ 827ـ  791( ضعف الدولة الزيانية واستمرار النُّفوذ المريني : الفرع األول
  5........................................................................... )م 1424ـ  1388

   5............) .م 1393ـ  1388/ هـ 795ـ  791( والية أبِي تاشفني عبد الرمحان الثّانِي  :أوالً
   7......................) .........م 1393/ هـ 795( والية أبِي ثابت يوسف بن أبِي تاشفني  :ثانيا
  7..........) م 1394ـ  1393/ هـ 796ـ  795( والية أبِي احلجاج يوسف بن أبِي حمو  :ثالثًا
  8.......) م 1399ـ  1394/ هـ 801ـ  796( والية أبِي زيان محمد الثّانِي بن أبِي حمو  :رابعا

  9........) م 1401ـ  1399/ هـ 804ـ  801( والية أبِي محمد عبد اهللا بن أبِي حمو  :خامسا
  9..) م 1411ـ  1401/ هـ 813ـ  804( والية أبِي عبد اهللا محمد املعروف بابن خولة  :سادسا
  10.......) م 1412ـ  1411/ هـ 814ـ  813( والية عبد الرمحان بن محمد بن خولة  :سابعا
   10.....................................) ...م 1412/ هـ 814( والية السعيد بن أبِي حمو  :ثامنًا

  11.....) م 1424ـ  1412/ هـ 827ـ  814( أبِي حمو  نوالية أبِي مالك عبد الواحد ب :تاسعا
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/ هـ 910ـ  827( ضعف الدولة الزيانية واستمرار النُّفوذ الحفصي : الفرع الثّاني
   12.......................................................................... )م 1504/  1424

  12.....) م 1428/  1424/ هـ 831ـ  827( والية أبِي عبد اهللا محمد املدعو بابن احلمراء  :أوالً
   13.............) ....م 1462ـ  1431/ هـ 866ـ  834(  لوالية أبِي العباس أمحد العاق :ثانيا
  13...............................) .......م 1430/هـ 833( للمرة الثّانية والية ابن احلمراء  :ثالثًا
م 1430ـ  1428/ هـ 833ـ  831( الثّانية  ةوالية أبِي مالك عبد الواحد بن أبِي حمو للمر :رابعا

........................... (....................................................................14   
  15........... )م 1468ـ  1462/ هـ 873ـ  866( والية أبِي عبد اهللا محمد املتوكل  :خامسا
   16................) ........................م 1468/ هـ 873( والية أبِي تاشفني الثّالث  :سادسا
   17.....................) ....م 1504ـ  1468/ هـ 910ـ  873( والية محمد الثّابتي  :سابعا
  18.........) م 1504ـ  1388/ هـ 910ـ  791: ( جدول سالطني الدولة الزيانية خالل :ثامنًا

  24............................... األوضاع اإلقتصادية: المطلب الثّاني                     
   25....................................................................... الزٍراعة: الفرع األول

  26........................................................................ ملكية األراضي: أوالً
  28................................................................. تـ أراضي الدولة واإلقطاعيا 1
  31...........................................................................ي األحباس ـ أراض 2
  34.............................................................................ـ أراضي املخزن  3
  35.............................................................................ـ أراضي الظّهري  4

  35........................................................................ النِّظام الزراعي: ثانيا
   37.............................................................................ـ شركة املزارعة  1
  39............................................................................ـ شركة املغارسة  2
  40.............................................................................ـ شركة املساقاة  3

  42....................................................................... اإلنتاج الزراعي: ثالثا
  44.......................................................................... ـ احلبوب والقطّانِي 1
  45...........................................................................ـ اخلضر والفواكه  2
   46.......................................................................ـ الرعي وتربية املواشي  3
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  47................................................ اإلنتاج الصناعي ـ الحرفي: الفرع الثّاني
   51.............................................................. النِّظام التِّجاري: الفرع الثّالث

  53...........................................................................جارة الداخلية الت :أوالً
  56..........................................................................التجارة اخلارجية  :ثانيا
   57............................................................................السكّة واجلباية  :ثالثًا

  61................................... األوضاع اإلجتماعية: المطلب الثّالث                 
  62................................................. أثر بعض العناصر السكانية: الفرع األول

   63.....................................................................................الرببر  :أوالً
  65...................................................................................العرب  :ثانيا
  67...............................................................................األندلسيون  :ثالثًا
  71...................................................................................اليهود  :رابعا

  71................................................ أثر بعض الفئات اإلجتماعية: الفرع الثّاني
  73................................................................................فئة احلكام  :أوالً
  75................................................................................فئة القضاة  :ثانيا
  77................................................................................فئة التجار  :ثالثًا
  79.............................................................................فئة األشراف  :رابعا

  82............................................................................أثر املتصوفة  :خامسا
   88......................................................... أثر األحوال الصحية: الفرع الثّالث
  90................................................. أثر بعض العادات والتّقاليد: الفرع الرابع

  94...................................... األوضاع الثّقافية: المطلب الرابع                  
  95............................ الظُّروف اإلجتماعية والوظيفية للطّبقة المثقّفة: الفرع األول

   95...................................................................................السلطة  :أوالً
          96...................................................................................الفقهاء  :ثانيا
   100...................................................................الرحلة في طلب العلم  :ثالثًا
   102.................................................................................الوراقة  :رابعا
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105.................................................... إفرازات النّشاط العلمي: يالفرع الثّان   
  105........................................................................ حركة التأليف: أوالً
  105......................................................................... ـ العلوم النقلية 1

   105......................................................................أ ـ علوم القرآن والتفسري 
   107............................................................................ب ـ علم احلديث 
   108.............................................................................جـ ـ علم الفقه 

   109......................................................................... ـ العلوم األدبية 2
  109...............................................................................أ ـ علم األدب 

    111.............................................................................اريخ علم التب ـ 
   112........................................................................ ـ العلوم العقلية 3

  112............................. ..............................................أ ـ علم الرياضيات 
   113..............................................................................ب ـ علم الفلك 

  113............................................................................جـ ـ علم املنطق 
   114.......................................................... ميةدور المؤسسات التّعلي: ثانيا
   117..................................................... المواد الدراسية وطرق التّعليم: ثالثًا

  123......... مدينة مازونة الجذور والمعطيات اإلقتصادية: المطلب الخامس            
ية الجغرافية: لالفرع األوم124............................................... التّمدين واأله   

  126............................................ المدينة والمجاالت اإلقتصادية: الفرع الثّاني
  128.................. حياة الشّيخ يحي المازوني: المبحث الثّاني                     

  129............... التعريف بيحي المازوني وترجمته: المطلب األول                  
   129..................................... إسمه و كُنيته ونسبته وإسم شُهرته: الفرع األول

   129....................................................................................إمسه  :أوالً
  129...............................................................كنيته ونسبته وإسم شهرته  :ثانيا

  130.............................................................. أسرته وقبيلته: الفرع الثّاني
   130................................................................................... أسرته :أوالً
   132...................................................................................قبيلته  :ثانيا
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  133.................................................... نشأته العلمية وأخالقه: الفرع الثّالث
   133.............................................. عوامل نبوغه وسعيه في طلب العلم: أوالً
   133.....................................................................ـ البيئة العلمية والثّقافية  1
   134.....................................................................ـ البلدة التي عاش فيها  2
   135.................................................ـ إستعداده الفطري وحرصه على طلب العلم  3

  135................................................................................ أخالقه: ثانيا
  137..................................................... مكانته العلمية وآثاره: رابعالفرع ال

  137..........................................................مكانته العلمية وشهادة العلماء له  :أوالً
   139.................................................................................مؤلَّفاته  :ثانيا

  139.............................................. مولده ووفاته ومكان قبره: الفرع الخامس
   140................... شُيوخه وتالميذه: المطلب الثّاني                                        

  141...................................................................... شيوخه: الفرع األول
هـ  803ت ( ـ أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمي التُّونسي  1
  141................................................................................. )م 1401/ 

   141......................................................................................أ ـ إمسه 
   141...............................................................ب ـ كُنيته ونِسبته وإسم شهرته 

  142...............................................................................جـ ـ شيوخه 
   143..................................................................................د ـ تالميذه 

   144.......................................................................هـ ـ شهادة العلماء له 
   145.................................................................و ـ مولده ووفاته ومكان قربه 

  145..................................................................................ز ـ مؤلَّفاته 
 ) 1429/  833ت ( ـ أبو عمران موسى بن عيسى بن يحي المغيلي المازوني  2

...............................................................................................146   
   146......................................................................................أ ـ إمسه 

   146...............................................................ب ـ كُنيته ونِسبته وإسم شهرته 
  147...............................................................................جـ ـ شيوخه 

  147..................................................................................د ـ تالميذه 
   147.......................................................................هـ ـ شهادة العلماء له 
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   148.................................................................و ـ مولده ووفاته ومكان قربه 
  148..................................................................................ز ـ مؤلَّفاته 

اهللا محمد بن أبى العباس أحمد بن شَمس الدين محمد بن أبِي العباس  ـ أبو عبد 3
أحمد بن أبِي العباس محمد بن محمد بن أبِي بكر بن مرزوق بن الحاج العجيسي 

  149..................... )م 1439/ هـ 842ت ( التِّلمساني، أبو الفضل، عرف بالحفيد 
  149......................................................................................أ ـ إمسه 

  149...............................................................ب ـ كُنيته ونِسبته وإسم شهرته 
   149...............................................................................جـ ـ شيوخه 

   155..................................................................................د ـ تالميذه 
  159.......................................................................هـ ـ شهادة العلماء له 

  161.................................................................و ـ مولده ووفاته ومكان قربه 
  161..................................................................................فاته ز ـ مؤلَّ

ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمان المغراوي الخزري، التِّلمساني،  4
  167........................................... )م 1441/ هـ 845ت ( الشّهير بابن زاغو 

  167......................................................................................أ ـ إمسه 
  167...............................................................ب ـ كُنيته ونِسبته وإسم شهرته 

   167...............................................................................جـ ـ شيوخه 
  168..................................................................................د ـ تالميذه 

  168.......................................................................هـ ـ شهادة العلماء له 
  169.................................................................و ـ مولده ووفاته ومكان قربه 

   169..................................................................................ز ـ مؤلَّفاته 
5 حمي ـ أبو الفضل قاسم بن سعيد بن مي، التِّلمسانم 1450/ هـ 854ت ( د العقبان( 

...............................................................................................170   
  170......................................................................................أ ـ إمسه 

   170...............................................................ونِسبته وإسم شهرته ب ـ كُنيته 
   171...............................................................................جـ ـ شيوخه 

  171..................................................................................د ـ تالميذه 
   172.......................................................................هـ ـ شهادة العلماء له 
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  173.................................................................و ـ مولده ووفاته ومكان قربه 
  173..................................................................................ز ـ مؤلَّفاته 

ـ أبو عبد اهللا محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التِّلمساني، عرف بابن  6
  174........................................................ )م 1466/ هـ 871ت ( العباس 
  174......................................................................................أ ـ إمسه 

  174...............................................................ب ـ كُنيته ونِسبته وإسم شهرته 
   174...............................................................................جـ ـ شيوخه 

  175..................................................................................د ـ تالميذه 
   175.......................................................................هـ ـ شهادة العلماء له 

  176.................................................................و ـ مولده ووفاته ومكان قربه 
   176..................................................................................ز ـ مؤلَّفاته 

  177...................................................................... تالميذه: الفرع الثّاني
 834( أبو العباس أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي، الونشريسي ـ  1

  177....................................................... )م 1508ـ  1430/ هـ 914ـ 
  177......................................................................................أ ـ إمسه 

  177...............................................................ـ كُنيته ونِسبته وإسم شهرته  ب
   178...............................................................................جـ ـ شيوخه 

  179..................................................................................د ـ تالميذه 
  180.......................................................................هـ ـ شهادة العلماء له 

  181.................................................................و ـ مولده ووفاته ومكان قربه 
  182..................................................................................ز ـ مؤلَّفاته 

   186.......................... المَؤلَّف: المبحث الثّالث                                          
  186..................... تعريف عام بالكتاب: المطلب األول                          

  187.................................... عنوان الكتاب وتَحقيق نسبته للمؤلِّف: الفرع األول
  187...........................................................................عنوان الكتاب  :أوالً
  187....................................................................تحقيق نسبته للمؤلِّف  :ثانيا

  188.................................................... سبب تأليفه ومحتوياته: الفرع الثّاني
  188.............................................................................سبب تأليفه  :أوالً
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  188.............................................................وضوعاته محتوى الكتاب وم :ثانيا
   190................................................................... مصادره: المطلب الثّاني
  190................................................. كتب الفقه المالكي العامة: الفرع الثّاني

  190......................................................................األمهات والدواوين  :أوالً
  191........................................................................املصادر األساسية  :ثانيا
    193....................................................................املختصرات والشروح  :ثالثًا

    194............................ الكتب الفقهية المتخصصة والكتب المتنوعة: الفرع الثّالث
   194....................................................................كتب القضاء والوثائق  :أوالً
  195..................................................................كتب الفتاوى والنوازل  :ثانيا
   195................................................................كتب التفسري واألحاديث  :ثالثًا
  197.................................................................كتب القواعد واألصول  :رابعا

  197..................................................................كتب السري والتراجم  :خامسا
  198......................... منهجه في التأليف: المطلب الثّالث                          

  199.................................................... ب والشرحطريقته في األسلو :الفرع األول
  200................................................... طريقته في الصياغة واإلقتباس :الفرع الثّاني
  201................................................................. تقومي الكتاب :الفرع الثّالث

  202.....ا وصف النُّسح المعتمدة في تَحقيق النّص ونَماذج منه: المطلب الرابع       
  203................. ونماذج منها وصف النُّسح المعتمدة في تَحقيق النّص: الفرع األول

   203...................................................................) .........أ ( النسخة  :أوالً
   206................................................) ..........................ح ( النسخة  :ثانيا
  209............................................) ...............................ر ( النسخة  :ثالثًا
   212.....................................................................) ....س ( النسخة  :رابعا

  215....................................................................... )ع ( النسخة  :خامسا
   218.........................) ...............................................و ( النسخة  :سادسا
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  222........................... التّحقيق: القسم الثّاني                                 
   223....................................................................... ]مقدمة الكتاب : [ م

  227................................. من مسائل الطهارة                                  
   228..............................................ويلحق به املتغير بِما ال ينفك عنه غالبا  :ـ مسألة
  234......................................................................تقسيم املاهية  :ـ مسألة
  236..................................................من حيث هو مجموع : أقسام املياه :ـ مسألة
   238.......................... البئر ونحوه تموت فيه دآبة بِر ذات نفْسٍ سائلة وغيرت ماءه :ـ مسألة
  239................................................اخلالف في طهارة الدم غري املسفوح  :ـ مسألة
   246..........................................................وقوع اخلرتير في املطمورة  :ـ مسألة
  248...........................................................وقوع الفأرة في الصابون  :ـ مسألة
   248.........................................................ار إمحاء الذّهب والفضة بالن :ـ مسألة
  249...........................................................إذا بلغ الشمع وفيه ذهب  :ـ مسألة
  250........................................................سقوط النجاسة أثناء الصالة  :ـ مسألة
  252...........................................................وقوع النجاسة في الدواة  :ـ مسألة
  254................................................................الريح إذا عسر قلعه  :ـ مسألة
  255......................................................................تغير النجاسة  :ـ مسألة
  256....................................................................الفراش النجس  :ـ مسألة
  256....................................................الصالة على حصري بطرفه نجاسة :ـ مسألة
  257........................................................عر أو اخلباء نجاسة بيت الش :ـ مسألة
  257.............................................................السقف يقابل املرحاض :ـ مسألة
  258...............................................................الصالة جنب النجس  :ـ مسألة
  261..............................................اختالط الدباء والبقل مع الفأرة في املاء  :ـ مسألة
  262..............................................................نجاسة سطح املسجد  :ـ مسألة
  262.................................................................سلخ جلد اإلنسان  :ـ مسألة
  268...................................................ولوغ اخلرتير فَي اإلناء به روايتان  :ـ مسألة
  272...............................................................الوضوء بعدد األوانِي  :ـ مسألة
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  276...............................................................فكاك لَها اجلرية ال ان :ـ مسألة
  279..........................فيمن بنى كرسي للحدث على ماء يجري في جنات للسقي  :ـ مسألة
  279...................................................................الغسالة وأنواعها  :ـ مسألة
  281......................................................حرق رؤوس الضأن بعد الذّبح  :ـ مسألة
  282.........................................القدر والطّاجني إذا طُبخا بِنجاسة عظام امليتة  :ـ مسألة
  282..............................................................في رجل حلَف لزوجته  :ـ فائدة

  285..................................................................الشك في النضح  :ـ مسألة
  286................................................................تطهري اجلُب بالنزح  :ـ مسألة
   287...................................حياته بالبِر ن البحري يموت وهو ممن تطول احليوا :ـ مسألة
  287.......................................................تطاير البول مثل رؤوس اإلبر  :ـ مسألة
  289.......................جواب ابن مرزوق احلفيد في جواز النسخ على الكاغيد الرومي  :ـ مسألة
  293............................ تقرير ابن رشد في تحرير محلِّ اخلالف في الورق الرومي :ـ مسألة
  300.................................................ي الصالة في رداء اليهودي والنصرانِ :ـ مسألة
  305..........................................رومي اغيد الالراجح في جواز النسخ في الك :ـ مسألة
  337.............................................معنى الفتوى وصفة املُفتي وأقسام املُفْتني  :ـ مسألة
   340............................................................زوال النجاسة وحكمها  :ـ مسألة
   345..............................................................إعادة الغسل بالتطهري  :ـ مسألة

  347............................................................ما صبِغ من الثِّياب بالدم  :مسألةـ 
  348..................................................من أيقن الوضوء وشك في احلدث  :ـ مسألة
  350...............................................نواقض الوضوء : في قول ابن احلاجب :ـ مسألة
  351.........................................طهارة اخلبث شرط في مس املُصحف املكرم  :ـ مسألة
  352.......................................................واز الصالة  انتقال الطّهارة لج :ـ مسألة
  359........................................القطع في الصالة فيمن لَم يجد ماًءا وال ترابا  :ـ مسألة
  363..............................................................التيمم للحدث األكرب  :ـ مسألة
  365.................................................املرأة ترى كما يرى الرجل في املنام  :ـ مسألة
  369..............................................................اإلسالم يجب ما قبله  :ـ مسألة
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  376...........ن غسل محلِّه عن الوضوء والوضوء عوجيزئ الغسل : في قول ابن احلاجب :ـ مسألة
  377..........................................................اجلبرية تسقط أثناء الصالة  :ـ مسألة
  379...................................................العاجز عن استعمال البارد للصالة  :ـ مسألة
  380.........................................................حرم العاصي يلبس اخلُف املُ :ـ مسألة
  383......................................................ال نص في جنب لَم يجد املاء  :ـ مسألة
  386....................................................اخلالف في اجلنب يتيمم للصالة  :ـ مسألة
  390.....................................................اإلنتقال إلَى التيمم لنجاسة املاء  :ـ مسألة
  391.......................................................املسح على اخلُف فوق اخلُف  :ـ مسألة
  392................................................د املسح عدم مسح البس اخلف لمجر :ـ مسألة
  393......................................................يش واخلشب التيمم على اخلش :ـ مسألة
  393.................................................................التيمم على الرحى  :ـ مسألة

  393..........................................................احليض يمنع الصالة مطلقًا  :مسألةـ 
  394....................................................غسل اجلمعة ينوب على الوضوء  :ـ مسألة

  400.................................. من مسائل الصالة                                   
  401..................................................املريض يعجز عن القيام إلَى الصالة  :ـ مسألة
  402.......................................................من أم قوما وهو ناسي اجلنابة  :ـ مسألة
  402......................................................................م تسليم اإلما :ـ مسألة
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